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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2006. év 
 
 
 
1/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tárgyalási sorrenden 4/5 sorszám 
alatti „Pályázat benyújtása köztéri műalkotás támogatására (56-os évforduló alkalmából)” 
tárgyú előterjesztést leveszi a napirendről.  
 
 
2/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 

2/1.Városi Honlap átadása, bemutatása ( 468/2005./IX.30./ határozat végrehajtása ) 
2/2. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 278/2005./V.26./, 296/2005./V.26./, 

318/2005./VI.24./. 461/2005./IX.30./, 535/2005./XI.25./, 541/2005./XI.25./, 
627/2005./XII.22./, 629/2005./XII.22./, 630/2005./XII.22./, 631/2005.XII.22./, 
633/2005./XII.22./, 634/2005./XII.22./, 599/2005./XII.22./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/3. A kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben előírtaknak való megfelelés 
(341/2005./VI.24./ sz. határozat végrehajtása) 

2/4. Mazsorett csoport jövőbeni támogatása (403/2005./VIII.26./ sz. határozat 
végrehajtása) 

2/5. A Városi Könyvtár szabályzatai (446/2005.IX.30./ sz. határozat végrehajtása) 
2/6. Szennyvíztisztító telep rekonstrukcióját követő selejtezésre került eszközök 

értékesítése (483/2005./X.28.) sz. határozat végrehajtása) 
2/7. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet módosítása (643/2005./XII.22./ sz. határozat 
végrehajtása) 

2/8. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3. Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének előterjesztése (II. forduló) 
4. Bejelentések 

4/1. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás ( 3 db + 5 db )  
4/2. Intézményi átcsoportosítási javaslatok ( 4 db )  
4/3. Cigány Kisebbségi Önkormányzat internet bevezetési kérelme 
4/4. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola támogatás kérése parkoló 

megvalósításához 
4/5. Sportcsarnok Sportegyesület Sakk Szakosztályának külkapcsolati regisztrációra 

vonatkozó kérelme 
4/6. Új regisztrált nemzetközi kapcsolat  
4/7. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola SZMSZ-ének fenntartói 

jóváhagyása 
4/8. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola házirendjének fenntartói 

jóváhagyása 
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4/9. Gyermekek átmeneti elhelyezése ellátási szerződéssel 
4/10. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 
4/11. Egyéb bejelentések 

5.  Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
5/1. A zárt ülésen hozott 146/2004./III.26./, 567/2005./XI.25./, 569/2005./XI.25./, 

573/2005./XI.25./, 632/2005./XII.22./, 638/2005./XII.22./, 639/2005./XII.22./, 
640/2005./XII.22./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tudomásul vételt igénylő beszámoló 

5/2. 2005. augusztus 15-17-i rendkívüli esőzések miatt keletkezett lakossági károk 
kormányzati kárenyhítése 

5/3. Molnár Lajosné lakásvásárlás iránti kérelme 
5/4. Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjének beadványa 
5/5. Mezőberény belterületi vízrendezésére, címzett támogatásra pályázat előkészítése 
5/6. Família 1997 Száraztészta Készítő Bt. ingatlanvásárlás iránti kérelme 
5/7. Gyomai u. 1/A. II. em. 5. szám alatti 73 m2-es lakás értékesítése (szóbeli 

bejelentés) 
5/8. Boldisháti holtág körül kialakított új földrészletek közművesítése /útépítés/ 

(szóbeli) 
5/9. "Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület részére juttatott, Mátyás kir. u. 10. sz. alatti 

ingatlan visszavétele és értékesítése ( szóbeli ) 
5/10. Békési Kistérségi pályázat állati hulladék lerakóhely létesítésére (szóbeli) 
5/11. 7 db pályázat benyújtása kérdésében állásfoglalás (szóbeli) 
5/12. 2005-ben belvízkárt szenvedett önkormányzati ingatlanok felújítása 
5/13. Egyéb bejelentések 

 
 
3/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. december 22-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
4/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
5/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetet mond Papp Zoltán 
képviselőnek és Süle Mihálynak, a Városi Honlap színvonalas megjelenítése érdekében 
végzett munkájáért. 
 
 
6/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 278/2005./V.26./, 296/2005./V.26./, 
318/2005./VI.24./. 461/2005./IX.30./, 535/2005./XI.25./, 541/2005./XI.25./, 
627/2005./XII.22./, 629/2005./XII.22./, 630/2005./XII.22./, 631/2005.XII.22./, 
633/2005./XII.22./, 634/2005./XII.22./, 599/2005./XII.22./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
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7/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhívja a közoktatási 
intézményvezetőinek figyelmét a nevelési-oktatási intézményeinek a 11/1994./VI.8./ MÖK 
sz. rendelet 7 sz. mellékletében meghatározott kötelező minimális eszköz és felszerelési 
jegyzékhez képest mutatkozó hiánypótlásról szóló 717/2003./XII.19./ sz. határozat 
végrehajtására és intézmények átszervezése miatt szükségessé vált módosítások jelentésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              közoktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
8/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városban működő Mazsorett 
csoportok jövőbeni támogatásának módjáról - a 2006. évi költségvetés ismeretében - a májusi 
testületi ülésen hoz érdemben döntést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. májusi testületi ülés  
 
 
9/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri, hogy az önkormányzat önként 
vállalt feladatairól a Polgármesteri Hivatal a 2006. február 10-i rendkívüli ülésre készítsen 
kimutatást táblázatos formában, a 2005. évi finanszírozási tény-, és 2006. évi tervszámokkal. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
10/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Városi Könyvtár vezetőjét, 
hogy a Városi Könyvtár használatának szabályozására, - tekintettel arra, hogy a lakosságra 
nézve jogokat és kötelezettségeket kell megállapítani - rendelet-tervezetet terjesszen elő  a 
képviselő-testület 2006. februári ülésére úgy, hogy az tartalmilag összefüggésben legyen az 
egyidejűleg jóváhagyásra előterjesztésre kerülő Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 
Szabályzatával. 
Felelős: Várfalvi Erzsébet a Városi Könyvtár vezetője 
Határidő: 2006. februári testületi ülés 
 
 
11/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mezőberényi 
szennyvíztelep rekonstrukcióját követően feleslegessé vált eszközöket és berendezéseket a 
Városi Közszolgáltató Intézmény hirdetés útján értékesítse, szükség esetén haszonvas áron. 
Felelős: Magyar Pál intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
12/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
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13/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát megemeli 66.815 eFt-al 
- Központosított előirányzat,  
Földgáz áremelés ellentételezése tám.:                    765 eFt 
- A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv.  
bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulás:             1.146 eFt 
- Egyéb központi támogatás: 2005.08.15-23. 
között lehullott nagy mennyiségű csapadék 
okozta lakossági károk enyhítésére:                    52.619 eFt 
- 2005. évi Céljellegű decentralizált támogatás, 
Vis maior tartalék támogatás: 2005.08.15-23. 
között belvíz által károsodott  
Önkorm. int. helyreállítása                                  12.285 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát 66.815 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
14/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatát    megemeli 6.051 eFt-al 
- Központosított előirányzat, Helyi szervezési  
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli kiadások – Általános tartalék kiadási előirányzatát       6.051 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
15/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-5. cím:  PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
  - A 901016 szakf. „Belvízpályázat” Dologi kiadási előirányzatát           csökkenti 183 eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - A 901016- szakf. Belvízvédekezés kiadásai, Dologi kiadási előirányzatát          183 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
16/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-5. cím:  PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
  - A 901016 szakf. „Belvízpályázat” Dologi kiadási előirányzatát         csökkenti   408 eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - A 901016- szakf. Belvízvédekezés kiadásai, kiadási előirányzatát                       288 eFt-tal 
   ebből: 
        - Személyi juttatások előirányzata:                             226 eFt 
  - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:            62 eFt 
  - A 901016- szakf. Belvízkár miatt, intézményi ingatlanok felújítása 
    - tervkészítés -, dologi kiadási előirányzatát                                                          120 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
17/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-4.cím: PH Igazgatás kiadások, kiadási előirányzatát                         csökkenti   178 eFt-tal 
  ezen belül: 
        - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:    39 eFt-tal 
  - Dologi kiadási előirányzatát:                             139 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
  - 749914 szakf. Közv. szolg. AHT-n belül: étkezési ut. továbbszámlázása, 
    Dologi kiadási előirányzatát                                                                                 118 eFt-tal 
  - 751845-6 Város és községgazdálkodás szakfeladat, 
    Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát                                            39 eFt-tal 
  - 7-3. cím: PH. felhalm. és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    Hitelek értékpapírok kiadásai előirányzatát                                                            21 eFt-tal 
    (Mezőberényi Csatornamű Társulat által felvett és 
     MVÖK által átvállalt törlesztés telj. fedezetére.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
18/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, 
  bevételi előirányzatán belül: 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát        megemeli 1.135 eFt-tal 
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    Mezőberény Környezetvédelméért Alapítványtól 1.135 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra előirányzatát 
    Felhalmozási célú pénzeszközátadás (csatornafejlesztéssel kapcs.) 
    Lakossági LTP számlákra                                                                                   1.135 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
19/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadások: 
  - Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra: 
    Társ.és Szoc. pol. juttatások előirányzatán belül, 
        - Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § 
          (2) (5) bek. normatív előirányzatát                                              csökkenti    210 eFt-tal 
        - Lakásfenntartási támogatás Szt. 38 § 
          (9) bek. b) pontja helyi megállapítás előirányzatát                      csökkenti    300 eFt-tal 
        - Ápolási díj előirányzatát                                                              megemeli   510 eFt-tal 
        - Rendkívüli Gyermekvédelmi támogatás  
          Gyvt. 21§ (helyi megállapodás) előirányzatát                             csökkenti 1.060 eFt-tal 
        - Aktív korú rendszeres szociális segély előirányzatát                  megemeli 1.060 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
20/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítás határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát    megemeli   44 eFt-tal 
  Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra 
        - Mobilitás: 50 eFt 
        - Májusi körkép tám. visszaut.: -5,461 ~ -6eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 
  - Dologi kiadások előirányzatát                                                                                 44 eFt-tal 
 
- - 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül, 
  - Dologi kiadások előirányzatát                                                              csökkenti    90 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra előirányzatát                                             90 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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21/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 2A.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
  - Intézményi működési bevételi előirányzatát                              megemeli        881 eFt-al 
- Kamatbevétel:                     147 eFt 
- Tanulók befizetése:             734 eFt 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát megemeli      982 eFt-tal 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát megemeli 29.946 eFt-tal 
- Phare „Orlai”:                17.839 eFt 
- Phare „1. Sz. Ált. Isk.”: 12.107 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2A.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
  kiadási előirányzatán belül, 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                         447 eFt-tal 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                      144 eFt-tal 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    1.125 eFt-tal 
  - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                               30.093 eFt-tal 
 - 2A.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
  kiadási előirányzatán belül, 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                    csökkenti   4.933 eFt-tal 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                 csökkenti   2.071 eFt-tal 
  - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                                    csökkenti   1.796 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    6.986 eFt-tal 
  - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                 1.814 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
22/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- 4.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát            csökkenti    1.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                   500 eFt-tal 
  - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                 500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák intézményvezetője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
23/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
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- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
  - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                   megemeli    1.485 eFt-al 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát        megemeli      507 eFt-tal 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát       megemeli   1.189 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                         469 eFt-tal 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                       150 eFt-
tal 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    1.813 eFt-tal 
  - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                                                           49 eFt-tal 
  - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                    700 eFt-tal 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
  kiadási előirányzatán belül, 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                    csökkenti      655 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát                                                        655 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
24/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
  - Intézményi működési bevételi előirányzatát                                   megemeli     2.500 eFt-al 
  - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát      megemeli   1.522 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
  kiadási előirányzatán belül, 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                           59 eFt-tal 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                        17 eFt-tal 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    2.858 eFt-tal 
  - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                                                      1.088 eFt-tal 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
  kiadási előirányzatán belül, 
  - a Személyi juttatások előirányzatát                                                     csökkenti     800 eFt-tal 
  - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                  csökkenti     300 eFt-tal 
  - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 csökkenti  2.480 eFt-tal 
  - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                csökkenti  4.620 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                                                      8.200 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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25/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvileg hozzájárul, hogy a 
Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat az internetre csatlakozzon, de ehhez anyagi 
támogatást nem tud biztosítani. Ennek ismeretében, az igény fenntartása esetén további 
egyeztetés szükséges.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
26/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Mezőberény, Luther téren 
16 férőhelyes parkoló kialakításával, és megvalósításához a 2006. évi költségvetésben 2.400 
eFt fedezetet biztosít.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
27/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a megszűnt 
Sportcsarnok Sportegyesület Sakk Szakosztály regisztrált nemzetközi kapcsolata (szovátai 
testvérvárosi kapcsolat) a Mezőberényi Sakk Egyesület nevére kerüljön, amennyiben az új 
sportszervezet megalakul. 
Egyetért azzal is, hogy a szintén 2005. évben megszűnt 1. Sz. Általános Iskola, 1. Sz. 
Általános Iskola DSE, valamint az Orlai Petrics Soma Általános Iskola regisztrált nemzetközi 
kapcsolatai a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat nevére kerüljenek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
28/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberényi I. 
Kerületi Evangélikus Egyháznak, a gronau-i Erlöser Kirche-vel 2005. évben kialakult fúvós-
zene, ifjúsági kapcsolata felvételre kerüljön Mezőberény Város Nemzetközi koncepciójának I. 
sz. mellékletébe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
29/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a társulásban működtetett 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát a 
folyó tanévre jóváhagyja azzal, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően átdolgozott új 
SZMSZ - t legkésőbb 2006. szeptember 1-ig nyújtsa be jóváhagyásra. A folyó tanévre 
jóváhagyott SZMSZ a társult önkormányzat jóváhagyásával hatályosítható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Öreg István igazgató  
Határidő: értelem szerint 
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30/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a társulásban működtetett, 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Házirendjét jóváhagyja azzal, ha a 
2006/2007-es tanévre vonatkozóan módosítani szükséges, legkésőbb 2006. szeptember 1-ig  
nyújtsa be jóváhagyásra. A most jóváhagyott házirend a társult önkormányzat jóváhagyásával 
hatályosítható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Öreg István igazgató  
Határidő: értelem szerint  
 
 
31/2006./I.27./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti elhelyezése, 
helyettes szülői hálózat útján történő ellátásra szerződést, a korlátozott kapacitás miatt 
Köröstarcsa önkormányzatán túl, csak a szintén Békési Kistérségbe tartozó Bélmegyer, 
Kamut, Murony és Tarhos településekkel tud kötni. 
Megbízza a polgármestert, hogy ezen települési önkormányzatokkal a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat igazgatójával együtt kösse meg az ellátási szerződést. Más, csatlakozni 
kívánó településeket pedig értesítsen arról, hogy kapacitás hiányában kezdeményezésüknek 
nem tudunk eleget tenni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Kovács Edina a HSZSZ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
32/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 146/2004./III.26./, 
567/2005./XI.25./, 569/2005./XI.25./, 573/2005./XI.25./, 632/2005./XII.22./, 
638/2005./XII.22./, 639/2005./XII.22./, 640/2005./XII.22./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
33/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. augusztus 16-17-i rendkívüli 
esőzést követően, a jegyző által elkészített kárenyhítési igénylésről szóló kimutatásban a 27., 
54. és 86. sorszám alatt feltüntetettek kivételével, az igénylésben szereplő személyek 
támogatásával egyetért. 
Egyetért azzal is, hogy ha valamely ok miatt nem kerül felhasználásra valamely összeg, akkor 
meg kell keresni annak lehetőségét, hogy más jogos károsult(ak) részére történjen a 
megmaradt összeg felhasználása. 
A támogatottakkal – kivéve a kimutatás 27., 54. és 86. sorszáma alatt felvetteket - a 
polgármester köt szerződést, amelybe a 181/2005.(IX.9.) Korm. rendeletben foglalt 
feltételeket és kikötéseket is bele kell foglalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint, végső elszámolása a Kormány által meghatározottak szerint 
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34/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Molnár Lajosné Komádi, Munkás u. 
18. szám alatti lakos ajánlatát elutasítja, a Mezőberény Zámenhof u. 1/2 sz. alatti lakást nem 
kívánja értékesíteni Molnár Lajosné részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
35/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni Békés megye négy 
települése (Gyomaendrőd, Mezőberény, Doboz és Békés) belterület vízrendezése 2007. évi 
címzett támogatási pályázati projektben, Mezőberény város belterületi vízrendezése 
megvalósítása érdekében. Felkéri Békés Megye Önkormányzatát, hogy e határozat értelmében 
a 2007. évi címzett támogatásra a pályázatot nyújtsa be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
36/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város belterületi 
vízrendezése megvalósítása érdekében benyújtandó 2007. évi címzett támogatási pályázathoz 
a koordináló és a pályázatot elkészítő Békés-PLANUM Kultúrmérnöki Kft. részére a 
szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja. 
A címzett pályázat benyújtásához szükséges elvi vízjogi engedély, két változatú 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére a 2006. évi költségvetésében 800 eFt-ot biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
37/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény város belterületi vízrendezése megvalósítása érdekében benyújtandó 2007. évi 
címzett támogatási pályázathoz az elvi vízjogi engedély, két változatú megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésére kössön szerződést, egy arra feljogosított tervezővel.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
38/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Família 1997 
Száraztészta Készítő Bt. 5650. Mezőberény, Tavasz u. 6. sz. részére értékesíti a tulajdonában 
lévő 3722/1 hrsz-ú ingatlan egy részét az alábbi feltételekkel: 
• a 3722/1 hrsz-ú ingatlant meg kell osztani két részre oly módon, hogy a volt Faipari 
Szövetkezet telekhatárával párhuzamosan minimum 12 m szélességű út kialakítható legyen. 
• A Hajnal utcában az érintett csapadékvíz elvezető árok közterületen legyen. 
• A megosztás után így keletkezett ingatlan értékesítési ára: 3,5 millió Ft + Áfa, és a 
vevő viseli a megosztás költségeit. 
Megbízza a polgármester urat, hogy a megosztási tervdokumentációt a meghatározott 
feltételekkel készíttesse el, és a megosztás jogerőre emelkedése után az ingatlan 
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értékesítéséről az adás-vételi szerződést kösse meg úgy, hogy a vevő az ingatlant megtekintett 
állapotban veszi meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
39/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Gyomai u. 1/A. 
II. em. 5. szám alatti 73 m2-es lakást azzal, hogy az értékesítést 90 eFt/m2 eladási áron kell 
meghirdetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
40/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Boldisháti 
holtág körüli új földrészleteket kiszolgáló infrastruktúra fejlesztést nem állítják le. 2006. 
évben elsőként eladásra kerülő 6 db földrészlet vételárát útközmű (útalap) megépítésére 
fordítják. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
41/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete közös megegyezéssel visszaveszi, a 
346/2005./VI.24./ sz. határozatával a „Fogjunk Össze” Közhasznú Alapítvány használatába 
adott, Mezőberény, Mátyás kir. u. 10. szám alatti ingatlant. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
42/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény, Mátyás kir. u. 10. szám alatti ingatlan értékesítése érdekében 5-5,4 mill. Ft-os 
eladási ár keretei között folytasson tárgyalásokat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
43/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy útburkolat 
felújításra a DARFT-TEÚT 2006 pályázati kiírásra 3 pályázat kerüljön beadásra Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A tervezési díjak és műszaki ellenőrzés, lebonyolítás 
tevékenység fedezetére 5.328 eFt-ot biztosít a 2006. évi költségvetése felújítási kiadásai 
városi utak, járdák felújítása előirányzat terhére. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
pályázatokat készítse el, és a szükséges önerő ismeretében jóváhagyásra terjessze be a 2006. 
február 10-i képviselő-testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2006. február 10. 
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44/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Petőfi utcai épületében a régi tornaszoba 
és a hozzátartozó öltözők osztályteremmé alakításához CÉDA 2006. pályázat kerüljön 
beadásra a Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a szükséges műszaki dokumentációt és a pályázatot készítse el, és az önerő ismeretében, 
jóváhagyásra a képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2006. február 10.  
 
 
45/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a városháza 
nyílászáróinak cseréjére TEKI 2006. pályázat kerüljön beadásra a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges műszaki 
dokumentációt és a pályázatot készítse el, és az önerő ismeretében jóváhagyásra a képviselő-
testület 2006. február 10-i ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. február 10. 
 
 
46/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Martinovics 
utcai iskola tantermeinek felújítására DARFT-TRFC 2006. pályázat kerüljön beadásra a Dél-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges 
műszaki dokumentációt, pályázatot készítse el, és az önerő ismeretében jóváhagyásra a 
képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2006. február 10. 
 
 
47/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Városháza 
földszinti mosdójában a mozgáskorlátozottak részére akadálymentes WC kerüljön 
kialakításra. Hozzájárul ahhoz, hogy az akadálymentes érdekében a „Fogyatékosok Esélye 
Közalapítvány Budapest” -hez pályázat kerüljön benyújtásra.  
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges műszaki dokumentációt, pályázatot 
készítse el, és az önerő ismeretében jóváhagyásra a képviselő-testület 2006. február 10-i 
ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2006. február 10. 
 
 
48/2006./I.27./ határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a belvízkárt szenvedett önkormányzati 
ingatlanok, felújítási sorrendjével az alábbiak szerint egyetért:  
1. Kinizsi u. Óvoda Mezőberény, Kinizsi u. 13. 
2. Bölcsőde Mezőberény, Munkácsy u. 10. 
3. önkormányzati bérlakás Mezőberény, Zámenhof u. 1/1. 
4. önkormányzati bérlakás Mezőberény, Zámenhof u. 1/2 
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5. Mezőberény, Liget tér 5. szám alatti középület 
6. önkormányzati bérlakás Mezőberény, Zrínyi sgt. 20.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belvízkárt szenvedett önkormányzati ingatlanok 
felújítására kérjen árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a kivitelezési 
szerződést. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2006.(I.30.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló, többször módosított 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2006.(I.30.) önkormányzati 
rendelete a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
 

*** 
 
 
49/2006./II.10./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A Városi Közszolgáltató Intézmény vezetői álláshelyére érkezett pályázatok elbírálása 
1/1. A Városi Közszolgáltató Intézmény vezetői álláshelyére pályázók bemutatása 
1/2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismerteti a benyújtott 
intézményvezetői pályázatokról kialakult bizottsági véleményt 
  1/3. A pályázatok érvényességének megállapítása   
1/4. Az érvényesen pályázók meghallgatása  
1/5. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismerteti a választással kapcsolatos 
szavazás menetét   
1/6.  A titkos szavazás lebonyolítása 
1/7. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 
eredményét 
2./ 8 db pályázat benyújtásáról, saját erő biztosításáról döntéshozatal 
3./ Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosítása 
4./ Az alpolgármester tiszteletdíjának módosítása  
5./ Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének előterjesztése  
6./ Zárt ülés  
     6/1. Magyar Pál kérelmében jogi állásfoglalás 
     6/2.  Egyéb bejelentés 
 
 
50/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
intézményvezetői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Brhlik Györgyné és 
Fekete József pályázatát minősítette érvényesnek. 
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51/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetőjének megválasztásáról titkos szavazással dönt. 
 
 
52/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetőjének megválasztásának módjáról a következő szempontok figyelembevételével ért 
egyet: 
- A vezető megválasztásához minősített többségi szavazat szükséges. (1 jelöltre legalább 10 
egynemű, támogató szavazat leadása szükséges)  
- Az érvényes pályázatot benyújtott pályázók neve ABC sorrendben kerül fel a szavazólapra. 
- Minden jelenlévő képviselő 1 szavazólapot kap. A jelöltre a neve érintetlenül hagyásával, a 
jelölt ellen a neve áthúzásával lehet szavazni. Érvényes a szavazat, ha a szavazólapon egy név 
marad érintetlenül.  
- Amennyiben az I. választási forduló eredménytelen, egyik jelölt sem kapta meg a minősített 
többségi szavazatot, a képviselő-testület II. választási fordulót tart. A II. fordulóra is 
vonatkoznak az I. forduló szavazási szabályai. 
- Amennyiben a II. választási forduló is eredménytelen, a képviselő-testület következő ülésén 
újabb szavazást bonyolít le az érvényes  pályázatot benyújtók között a fenti feltételekkel. 
- Amennyiben a következő ülésen megtartott választási forduló is eredménytelen, a képviselő-
testület a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja és új pályázat kiírásáról dönt. 
 
 
53/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjének jelöltjeként Brhlik Györgyné és Fekete József 
pályázók neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
54/2005./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredménye alapján 
megállapította, hogy az I. választási forduló eredménytelen volt, II. választási fordulót tart. 
 
 
55/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a a Városi 
Közszolgáltató Intézmény  vezetőjének jelöltjeként Brhlik Györgyné és Fekete József 
pályázók neve felkerüljön a szavazólapra a II. forduló megtartása érdekében. 
 
 
 
56/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény vezető választása nem volt 
eredményes, mert egyik pályázó sem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
 



16 

57/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló beruházások 2006. évi 
támogatásának igénybevételére pályázatot (2006/HU-CÉDA/) nyújt be a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi utcai iskolaépületének átalakítása tárgyában. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:  14.250.000.- Ft 
Az igényelt támogatás összege (70%):   9.975.000.- Ft 
A saját erő mértéke (30%):                                     4.275.000.- Ft 
A Képviselő-testület az önerőt a 2006. évi költségvetés felújítási kiadásának terhére biztosítja: 
2006. évben a szükséges önerő: 100%-a 4.275.000.- Ft 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és 2006. február 15-ig nyújtsa be a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. február 15. 
 
 
58/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló beruházások 2006. 
évi támogatásának igénybevételére pályázatot (DA-TRFC-2006) nyújt be a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Martinovics utcai iskolaépületének felújítása 
tárgyában. 

A tervezett felújítás becsült bekerülési költsége 33.000.000.- Ft 
Megpályázható támogatás mértéke (70%): 23.100.000.- Ft 
Szükséges minimális önrész (30%): 9.900.000.- Ft 

A Képviselő-testület az önerőt a 2006. évi költségvetés felújítási kiadásának terhére biztosítja: 
2006. évben a szükséges önerő: 100%-a       9.900.000.- Ft 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és 2006. február 15-ig nyújtsa be a 
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. február 15. 
 
 
59/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanács által kiírt, a területi kiegyenlítést szolgáló beruházások 2006. évi 
támogatásának igénybevételére pályázatot (BÉTFT/TEKI/105/22/2006) nyújt be a 
Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréje tárgyában. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:     28.250.000.- Ft 
Az igényelt támogatás összege (70%):   19.775.000.- Ft 
A saját erő mértéke (30%):           8.475.000.- Ft 
A Képviselő-testület az önerőt a 2006. évi költségvetés felhalmozási kiadásának terhére 
biztosítja: 
2006. évben a szükséges önerő: 100%-a      8.475.000.- Ft 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és 2006. február 15-ig nyújtsa be a 
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Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. február 15. 
 
 
60/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Műemléki és 
Régészeti Szakmai Kollégium által kiírt, a műemléki és régészeti célok megvalósításának 
igénybevételére pályázatot nyújt be a Wenckheim-Fejérváry Kastély felújításának tárgyában. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége:  22.860.000.- Ft 
A megpályázható legnagyobb támogatás összege:  16.000.000.- Ft 
A saját erő mértéke:                                                      6.860.000.- Ft 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges saját erőt, 
a beruházás teljes költségeinek 30 %-át, 6.857.142.- Ft -ot, a 2006. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy a támogatás elnyeréséhez szükséges 
pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és azt lehetőség szerint 2006. február 28.-ig 
nyújtsa be a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumhoz. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2006. február 28. 
 
 
61/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye 
Közalapítvány által meghirdetett „a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” 
című pályázati programra pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázatban leírt felújítási munkák bekerülési költsége: 
A tervezett beruházás bekerülési költsége (100%): 4 630 ezer Ft 
Igényelhető támogatás (65%): 3 000 ezer Ft 
Szükséges saját erő (35%): 1 630 ezer Ft 
A pályázati kiírásban előírt saját erőt – 1 630 ezer Ft-ot – a Képviselő-testület 2006. évi 
költségvetés felhalmozási kerete terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a pályázatot a határidő lejárta előtt 
nyújtsa be a Közalapítvány címére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 2006. február 24. 
 
 
62/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a decentralizált települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatásának elnyerése érdekében pályázatot 
nyújt be az illetékes kirendeltséghez. 
A pályázatban leírt felújítási munkák bekerülési költsége: 
Vásártér utca 
A tervezett beruházás bekerülési költsége (100%): 8 585 ezer Ft 
Igényelhető támogatás (50%): 4 292 ezer Ft 
Szükséges saját erő (50%): 4 293 ezer Ft 
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A pályázati kiírásban előírt saját erőt – 4 293 ezer Ft-ot – a Képviselő-testület 2006. évi 
költségvetés felújítási kerete terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a pályázatot a határidő lejárta előtt 
nyújtsa be a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 2006. február 15. 
 
 
63/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a decentralizált települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatásának elnyerése érdekében pályázatot 
nyújt be az illetékes kirendeltséghez. 
A pályázatban leírt felújítási munkák bekerülési költsége: 
Zrínyi sgt. – Kinizsi u. – Thököly u. 
A tervezett beruházás bekerülési költsége (100%): 44 891 ezer Ft 
Igényelhető támogatás (50%): 22 445 ezer Ft 
Szükséges saját erő (50%): 22 446 ezer Ft 
A pályázati kiírásban előírt saját erőt – 22 446 ezer Ft-ot – a Képviselő-testület 2006. évi 
költségvetés felújítási kerete terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a pályázatot a határidő lejárta előtt 
nyújtsa be a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 2006. február 15. 
 
 
64/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a decentralizált települési önkormányzati szilárd 
burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása támogatásának elnyerése érdekében pályázatot 
nyújt be az illetékes kirendeltséghez. 
A pályázatban leírt felújítási munkák bekerülési költsége: 
Hajnal u. – Liget u. – Liget tér – Kölcsey u. 
A tervezett beruházás bekerülési költsége (100%): 29 024 ezer Ft 
Igényelhető támogatás (50%): 14 512 ezer Ft 
Szükséges saját erő (50%): 14 512 ezer Ft 
A pályázati kiírásban előírt saját erőt – 14 512 ezer Ft-ot – a Képviselő-testület 2006. évi 
költségvetés felújítási kerete terhére biztosítja. 
A képviselő-testület megbízza a polgármester urat, hogy a pályázatot a határidő lejárta előtt 
nyújtsa be a területileg illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő: 2006. február 15. 
 
 
65/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton alpolgármester 
tiszteletdíját - kérésének megfelelően - a képviselői tiszteletdíjak csökkenésének arányában 
2006. március hó 1 napjától havi bruttó 170.600 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. február 28., intézkedésre azonnal. 
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66/2006./II.10./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 248/2005./V.26./sz. határozatát -1 fő 
logopédus, és 1 fő pszichológus alkalmazásának feltételének megteremtése az oktatás 
színvonalának emelése céljából-  legkésőbb a júniusi testületi ülésen újra tárgyalja, hogy 
amennyiben lát lehetőséget, akkor szeptembertől, a tanév indulástól ezt a feltételt teljesíteni 
tudja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2006.(II.13.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló többször módosított 20/1998 (XI.17) MÖK számú rendelete módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2006.(II.13.) önkormányzati 
rendelete a többször módosított 4/2006.(II.13.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről" módosítására 
 
 

*** 
 
 
67/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 533/2005./XI.25./ sz., 26/2006./I.27./sz., 
27/2006./I.27./sz., 28/2006./I.27./ sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
2/2. Az önkormányzat önként vállalt feladatairól kimutatás (9/2006./I.27./ sz. hat.) 
2/3. A városi Könyvtár szabályzatai (10/2006./I.27./sz. hat.) 
2/4. Az önkormányzati sporttámogatási alap 2006. évi felosztása (átruházott hatáskörben 
hozott döntés) 
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3./  A Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjének választása 
4./ A városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
5./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
6./ Bejelentések 
6/1.  Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
6/2.  Önkormányzati sportlétesítmények használata 
6/3.  2005. évi Nemzetközi kapcsolatok támogatására biztosított, fel nem használt 
önkormányzati támogatásról előterjesztés 
6/4.  Polgári Védelem támogatási kérelme 
6/5. Dél-alföldi Ivóvíz-minőségjavító Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetébe tag 
delegálása 
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6/6. Tuti Design Kft. ajánlata Mezőberény város turisztikai kiadványban való megjelenéséről 
6/7.  Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 2006/2007. tanév előkészítése 
6/8.  Sportegyesületek beszámolója 2005. évi munkájukról 
6/9.  Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület felhívása  
6/10. Vízterhelési díj 2006. évi mértéke 
6/11. Helyi adórendelet módosítása  
                - A talajterhelési díj megállapításáról szóló rendelet módosítása 
                - A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása 
           - A vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosítása 
6/12. A 2006. évi országgyűlési képviselő választásokban közreműködő szavazatszámláló 
bizottságok választott tagjainak megválasztása. 
6/13. A Mezőberényi Hírmondó felelős kiadójának állásfoglalás kérése az újságban választási 
hirdetmények megjelentetéséről, formájáról 
6/14. Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006./II.13./ 
MÖK. számú rendelete kiegészítése. 
6/15. Egyéb bejelentések 
7./  Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása /  
7/1. Tappe II. Kft. kérelme /szóbeli/ 
7/2. A zárt ülésen hozott 34/2006./I.27./ sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló 
tudomásul vételt igénylő beszámoló 
7/3. Gáncsa Etelka Mezőberény, Fő út 10/5. sz. alatti lakos belvíz ügye 
7/4. Intézkedés a www.Mezőberény.eu domain név levédése érdekében 
7/5. Magyar Pál kérelmében jogi állásfoglalás /szóbeli/  
7/6. Egyéb bejelentések 
 
 
68/2006./II.24./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. január 27-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
69/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
70/2006./II.24./ határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 533/2005./XI.25./ sz., 
26/2006./I.27./sz., 27/2006./I.27./sz., 28/2006./I.27./ sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
71/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat önként vállalt 
feladatairól előterjesztett kimutatást elfogadja, a tartalmi részéről érdemben a június testületi 
ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. júniusi testületi ülés 
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72/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés szerint jóváhagyja, az 2006. március 1-jétől 
alkalmazható és ezzel egyidejűleg az intézmény korábbi SZMSZ-e hatályát veszti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Várfalvi Erzsébet int.vezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
73/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a 2006. sporttámogatási alap felosztásáról. 
 
 
74/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Oktatási és 
Kulturális Bizottság a márciusi testületi ülésre terjessze elő a 4/2005./I.31./ MÖK sz. Az 
önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport tevékenység 
támogatásáról szóló rendelet módosítását. 
Felelős: Siklósi István biz.elnök 
Határidő: 2006. márciusi testületi ülés 
 
 
75/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
76/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetőjének választása titkos szavazásának lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz 
létre. A szavazás lebonyolítását végző Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság két tagja 
(Bálint Anna, Adamik Jánosné) mellé szavazatszámláló bizottság tagjává megválasztja 
Wagner József képviselőt. 
 
 
77/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a 
szavazatszámláló bizottságba negyedik tagként Tóth Sándor képviselő is részt vegyen a 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjének választása titkos szavazásának 
lebonyolításában. 
 
 
78/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Közszolgáltató Intézmény vezetőjének jelöltjeként Brhlik Györgyné és Fekete József 
pályázók neve felkerüljön a szavazólapra az I forduló megtartása érdekében. 
 
 
79/2006./II.24./sz. határozat: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással Fekete Józsefet a 
Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjének megválasztotta. 
 
 
80/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Fekete József 5650 Mezőberény, 
Békési u. 19/A. szám alatti lakost kinevezi a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetőjének. 
A vezetői megbízatása 2006. március 1-jétől kezdődően határozatlan időre szól. 
A képviselő-testület Fekete József vezető illetményét - magasabb vezetői pótlékkal együtt - 
összesen havi 214.250,- Ft-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 
- alapilletmény + további szakképesítés 167.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék:   47.250,- Ft 
Összesen: 214.250,- Ft 
Megbízza a polgármestert, hogy a döntés értelmében az igazgatói kinevezési okmány 
elkészíttetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
81/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2005. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, a város közrendje és közbiztonsága érdekében 
végzett munkájukért köszönetét és elismerését fejezi ki.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az érintett értesítése azonnal. 
 
 
82/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, és köszönetét fejezi ki munkájáért.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: az érintett értesítése azonnal. 
 
 
83/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 33.308 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
    bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása, 
         - Normatív állami hozzájárulások bevételi előirányzatát                                   1 eFt-tal 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása,   
         - Normatív módon elosztott kötött felh. tám., 
           (Szakmai és informatikai fejl. feladatok: I/3ab. 
           Berendezések, felsz. korszerűsítése, fejlesztése) bevételi előirányzatát           1 eFt-tal 
     - Értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának  bevétele, 
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       bevételi előirányzatát                                                                                    33.306 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása, 
        Központosított előirányzat: Földgázáremelés ellentételezése 
        bevételi előirányzatát                                                                       csökkenti  765 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei előirányzatán belül, 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra: 
       Földgázáremelés ellentételezése bevételi előirányzatát                                      765 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
84/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényben 
működő sportegyesületek és szakosztályok 2006. évben a 2005. évi gyakorlatnak megfelelően 
térítésmentesen használhatják a sportlétesítményeit. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             sportlétesítményeket üzemeletető intézményvezetők 
Határidő: a szerződések megkötésére 2006. április 15. 
 
 
85/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola nem tudta megvalósítani programját, és a 120.000 Ft 
összegű támogatást nem vette igénybe.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a fel nem használt 
120.000 Ft támogatási összeg a 2006. évi nemzetközi kapcsolatokra kiírandó pályázatok 
támogatására kerüljön felhasználásra. 
Felelős: Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
86/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelmét, és azt támogatni nem kívánja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
87/2006. /II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetébe Cservenák Pál Miklós polgármestert delegálja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
88/2006./II.24./sz. határozat: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Tuti Desing Kft. a Békés 
Megye Települései az EU-ban kiadványban való megjelentetésének lehetőségét, de a 
képviselő-testület nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
89/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola 2006-2007. tanév előkészítéséről szóló tájékoztatóját. 
 
 
90/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a módosítja a 66/2006./II.10./sz. 
határozatának határidejét, a pszichológus és logopédus állások meghirdetésére az áprilisi 
képviselő-testület i ülésen tér vissza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. áprilisi testületi ülés. 
 
 
91/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városban működő sportegyesületek 
és szakosztályok 2005. évi munkájáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolókat tudomásul 
veszi, köszönetet mond a végzett munkáért, és jóváhagyja a Mezőberényi Football Club és a 
Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját. 
 
 
92/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Leader 
Közhasznú Egyesület tagjai közé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
93/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Rt. által a vízterhelési díj 2006. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak 
szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő: 5,20 Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő: 5,20 
Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:                      7,80 Ft/m3+ÁFA 
Szippantott (kihordásos) szennyvíz után fizetendő:                                11,70 Ft/m3+ÁFA 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenti díjak 2006. március 1-től kerülnek 
bevezetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
94/2006./II.24./sz. határozat: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a 2006. évi 
országgyűlési képviselő választásokon közreműködő szavazat számláló bizottságok választott 
tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
1 számú szavazókör. Helye: Kinizsi u. 13. Kinizsi úti óvoda 
1. Csikós Gábor                                          Erkel Ferenc u 18 
2. Kmellár Zoltánné  Vörösmarty u 26. 
3. Zubáné Gál Márta  Várkonyi u. 5. 
2 számú szavazókör Helye: Kodály u. 8. Kodály Zoltán úti óvoda  
1. Bereczkiné Éber Ildikó                        Korona u 8 
2. Csirmaz Sándor  Korona u. 3. 
3. Litvai György  Kinizsi u. 11.  
3. számú szavazókör Helye: Jeszenszky u. 21. Idősek Otthona 
  1. Gyurkó Csabáné                                   Jókai utca 58 
  2. Csabai Károly                                       Madarász u 4 
  3. Tormáné Báthori Zsuzsanna                 Zrinyi S u 79/a 
4. számú szavazókör Helye: Luther tér 1. 1. számú Általános Iskola 
1. Pál Imréné  Martinovics u 3. 
2. Henger Péter                                         Liget u 1/a 3.em.31 
3. Savolt Jánosné  Belencéresi u. 10. 
5. számú szavazókör Helye: Tessedik tér 1. Zeneiskola 
1. Andrésiné Daru Ilona   Kereki u. 26. 
2. Berg Gyuláné     Szénáskert u. 4. 
3. Éber Mihály      Kereki u. 53. 
6 számú szavazókör: Hősök u. 3. Idősek Klubja 
1.   Hajkó Jánosné                                      Kossuth tér 13 
2.   Bartó Róbertné                                     Fő utca 2 A. lh I/12 
3.  Mezeiné Báthory Valéria                      Madarász u. 49/A 
7. számú szavazókör Helye: Kálvin u. 2. Kálvin úti óvoda 
1. Erdei Mihályné  József Attila u. 54. 
2. Grőszer Erzsébet  József Attila u. 14. 
3. Kozma Mária  József Attila u. 55. 
8. számú szavazókör Helye: Petőfi u. 27. Humánsegítő Szolgálat 
1. Rajnai Mártonné  Petőfi u. 35. 
2. Mucsi Gáborné  Gyóni Géza u 1/a 
3. Vígh Sándorné  Csabai u. 38. 
9. sz. szavazók. Helye: Deák Ferenc u. 5-7. Iskola 
1. Gubis Andrásné  Deák F. u.   63. 
2. Marton Mihály  Deák F u. 48/A 
3. Onody Gyuláné                                  Szabó Árpád  26 
10. sz. szavazókör. Helye: Mátyás király u. 2. Mátyás király úti óvoda  
1. Benyó Istvánné  Oltványkert u. 44. 
2. Dombi Éva  Ókert 16. 
3. Winter László Józsefné                               Szabó Árpád u 7/2 
Póttagoknak megbízza: 
1. Kis Sándorné                                        Áchim u 45 
2.   Bereczki Magdolna                              Árpád u  51 
3.   Guba Julianna                                      Kossuth tér 2 
4.   Mórocz Dénes                                       Puskin u 52 
Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 
szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
95/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondóban 
valamennyi nyilvántartásba vett képviselő jelöltnek, összesen egy oldalon, ingyenesen, 
bemutatkozási lehetőséget biztosít az áprilisi számban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Várfalvi Erzsébet könyvtárigazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
96/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a TAPPE Szállítási és 
Feldolgozó Kft. 5%-os tulajdonosa lemond elővásárlási jogáról annak érdekében, hogy a 
TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. német tulajdonban lévő 95%-os üzletrészét 
megvásárolhassa a TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
97/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a TAPPE Kft.-vel minimum 15 évre szóló bérleti szerződést az 
önkormányzat nevében kösse meg, annak érdekében, hogy az állati hulladéklerakó biztosítva 
legyen a városnak. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
98/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2006./I.27./ sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról beszámolót elfogadta. 
 
 
99/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 33/2006./I.27./ határozatát annyiban 
módosítja, hogy a 2005. augusztus 16-17-i rendkívüli esőzést követően, a jegyző által 
elkészített kárenyhítési igénylésről szóló kimutatásban a 27. sorszám (Fő u. 10. szám) alatti 
igény jogosságát újra megvizsgálva, annak támogatásával is egyetért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
100/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a www.mezobereny.eu, valamint a www.mzb.eu 
domain név levédése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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101/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyar Pál kérelmében jogi 
állásfoglalás bejelentést levette napirendről, arról érdemben - további információk 
ismeretében - a márciusban tartandó rendkívüli ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. márciusi rendkívüli ülés 
 
 
102/2006./II.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az Oktatási és Kulturális 
Bizottságot, a következő ülésre készítsen előterjesztést arról, hogy a böttingeni zenekar 
meghívására, 80. jubileumi ünnepségre (2006. július 14-16.) milyen együttesek, csoportok 
jelentkeznének, hány fővel, milyen költségek vállalásával. 
Felelős: Siklósi István OKBiz. elnöke 
Határidő: 2006. márciusi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2006.(II.27.) önkormányzati 
rendelete A mezőberényi Városi Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2006.(II.27.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díj megállapításáról szóló 14/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelettel 
módosított 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2006.(II.27.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2006.(II.27.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2006.(II.27.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.13.) 
MÖK számú rendelete kiegészítésére 
 
 

*** 
 
 
103/2006./III.06./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 10/2005./II.28./ 

MÖKsz. rendelet módosítása 
2./ Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásról szóló 

22/2005./V.2./ MÖK. számú rendelet módosítása 



28 

3./ Bejelentések. 
˗ közterületi játszóterek létesítésének és fejlesztésének támogatására pályázat  
˗ könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 
˗ közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, 
˗ ajánlati felhívás elfogadása (Naturpark pályázat) 
˗ Háfra László végrehajtó értesítése 
˗ Közútkezelő Kht. ajánlata 

 
 
104/2006./III.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt, a Közterületi játszóterek 
létesítésének és fejlesztésének támogatása 2006. évi támogatásának igénybevételére 
pályázatot (IFJ-JT-06) nyújt be a Kölcsey utcai játszótér felújítása tárgyában. A felújítást az 
önkormányzat civil szervezetekkel együttműködve valósítja meg. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 12.000.000,- Ft 
Az igényelt támogatás összege( 41,7 %):  5.000.000,- Ft 
A saját erő mértéke (58,3 %):  7.000.000,- Ft 
A képviselő-testület az önerőt a 2006. évi költségvetés felújítási kiadásainak terhére biztosítja: 
2006. évben a szükséges önerő   100%-a   7.000.000,- Ft 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatás elnyeréséhez 
szükséges pályázatot a Polgármesteri Hivatal készítse el, és 2006. március 21-ig nyújtsa be a 
Mobilitás Pályázati Ügynökséghez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. március 21. 
 
 
105/2006./III.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a könyvtár által kért 
könyvtári felzárkóztató pályázat benyújtását a költségvetés nehéz helyzete miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
106/2006./III.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a művelődési központ 
által javasolt közművelődés terén érdekeltségnövelő pályázat benyújtását a költségvetés nehéz 
helyzete miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
107/2006./III.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a ROP 1.1., Turisztikai vonzerők fejlesztése keretében 
megvalósuló „A Körösök lágy ölén, ROP-1.1.1-2005-05-0003/34 számú projekt” kapcsán 
Mezőberény városában megvalósuló Madármegfigyelő állomás és Madarak háza 
látogatóközpont létesítése tárgyú nemzeti értékhatárt meghaladó értékű beruházás nyílt 
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását és a hozzá tartozó közbeszerzési dokumentációt a 
határozathoz csatolt formában elfogadja. Egyúttal felhatalmazza a polgármester urat, hogy 
gondoskodjon az ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítőben való megjelenéséről. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: 2005. március 10.  
 
108/2006./III.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Háfra László önálló bírósági 
végrehajtó megkeresésére, hivatkozva a 17.V.381/2005. értesítési számra, kinyilatkozza, hogy 
a mezőberényi 3871 hrsz. alatt lévő ingatlan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
109/2006./III.06./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
folytasson tárgyalást a Közútkezelő Kht. illetékeseivel a Mezőberény, Vasút u., Rákóczi sgt., 
Szabó Á. utcák kereszteződésének balesetveszélyessége megszüntetése érdekében. Kérjen 
árajánlatot a Kht. által megküldött javaslat figyelembevételével (sárga csík és prizma 
felfestése nélkül) annak érdekében, hogy áprilisig a megvalósítás is megtörténhessen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2006.(III.07.) önkormányzati 
rendelete a többször módosított 10/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről" módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2006.(III.07.) önkormányzati 
rendelete önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásról szóló 
22/2005.(V.02.) MÖK számú rendelet módosítására 
 
 

*** 
 
 
110/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Közmeghallgatás a környezetvédelemről 
Képviselő-testületi ülés napirendje: 
1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 279/2005./V.26./sz., 491/2005./X.28./sz., 

492/2005./X.28./sz., 493/2005./X.28./sz., 539/2005./XI.25./sz., 593/2005./XII.22./sz., 
600/2005/XII.22./sz., 601/2005./XII.22./sz., 602/2005./XII.22./sz., 
603/2005./XII.22./sz., 604/2005./XII.22./sz., 605/2005./XII.22./sz., 
606/2005./XII.22./sz., 607/2005./XII.22./sz., 608/2005./XII.22./sz., 
609/2005./XII.22./sz., 610/2005./XII.22./sz., 611/2005./XII.22./sz., 
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612/2005./XII.22./sz., 613/2005./XII.22./sz., 614/2005./XII.22./sz., 
615/2005./XII.22./sz., 616/2005./XII.22./sz., 617/2005./XII.22./sz., 
618/2005./XII.22./sz., 619/2005./XII.22./sz., 620/2005./XII.22./sz., 
635/2005./XII.22./sz., 7/2006./I.27./sz., 10/2006./I.27./sz., 13/2006./I.27./sz., 
14/2006./I27./sz., 15/2006./I.27./sz., 16/2006./I.27./sz., 17/2006./I.27./sz., 
18/2006./I.27./sz., 19/2006./I.27./sz., 20/2006./I.27./sz., 21/2006./I.27./sz., 
22/2006./I.27./sz., 23/2006./I.27./sz., 24/2006./I.27./sz., 25/2006./I.27./sz., 
27/2006./I.27./sz., 28/2006./I.27./sz., 81/2006./II:24./sz., 82/2006./II.24./sz., 
83/2006./II.24./sz., 86/2006./II.24./sz., 87/2006./II.24./sz., 88/2006./II.24./sz., 
92/2006./II.24./sz., 93/2006./II.24./sz., 95/2006./II.24./sz., 109/2006./III.06./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. 592/2005/XII.22./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása (Városi Könyvtár 
felkérése árajánlat kérésre a felújítási és bővítési elképzelések kivitelezésére).  

2/3.Önkormányzati támogatások bizottsági szétosztása (városi rendezvények és 
nemzetközi kapcsolatok) 633-634/2005./XII.22./sz. lejárt határidejű határozat 
végrehajtása 

2/4.Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sporttevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása (74/2006./II.24./sz. lejárt 
hat. végrehajtása) 

2/5. A böttingeni zenekar 80. jubileumára utazó csoportok támogatása (102/2006./II.24./sz. 
lejárt határidejű határozat végrehajtása) 

2/6. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
3./ Beszámoló a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2002. decemberétől 2006. februárjáig 

végzett munkájáról 
4./ Beszámoló az Oktatási és Kulturális Bizottság 2002. december 4-től 2006. március 22-ig 

végzett munkájáról 
5./ Bejelentések 

5/1. Mezőberény Város Önkormányzatának 2006. évi közbeszerzési terve. 
5/2.A Szép magyar beszéd továbbképzésen egy-egy csantavéri, gútai és szovátai magyar 

pedagógus részvételének támogatása 
5/3. Címzett pályázati határozat 
5/4. Kihívás napján való részvétel 
5/5. A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja program 
5/6. 338/2005./VI.24./sz. határozat módosítása -Körösök Völgye Natúrpark Egyesület a 

„Körösök lágy ölén” PEA pályázat saját forrás rendelkezésre állásáról. 
5/7. Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, többször 

módosított 31/1994./X.31./ MÖK. sz. rendelet helyett új rendelet megalkotása 
5/8. Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 

14/1994./V.2./ MÖK. sz. rendelet módosítása. 
5/9. Egyéb bejelentések. 

6./ Interpelláció 
7./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása /  

7/1.  A zárt ülésen hozott 641/2005./XII.22./sz., 39/2006./I.27./sz., 41/2006./I.27./sz., 
42/2006./I.27./sz., 96/2006./II.24./sz., 100/2006./II.24./sz., 101/2006./II.24./sz., 
105/2006./III.06./sz., 106/2006./III.06./sz., 108/2006./III.06./sz. lejárt határidejű 
határozatok  végrehajtásáról szóló, tudomásul vételt igénylő beszámoló.  

7/2.  350/2005./VI.24./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása (Békési út bérlakások 
belsőudvarának rendbetétele) 

7/3. 637/2005./XII.22./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása (Mezőberény 
Monográfia kiegészítő kötetének szerkesztésére Adamik Mihályné tanárnő felkérése) 
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7/4.  642/2006.(/II.22./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása (a Közszolgáltató 
Intézmény által karbantartandó zöld területek helyének, nagyságának felsorolása) 

7/5.  Tájékoztató a Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási  
/DAREH/Rendszerről 

7/6. Biogáz hasznosításával kapcsolatos elképzelés 
7/7. E.B-né kérelme a Mezőberény, Puskin utcai önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

megvásárlására 
7/8. M.P. korengedményes nyugdíjazására vonatkozó kérelme 
7/9. B-né D.H. és B.P. mezőberényi lakosok önkormányzati tulajdonában lévő beépítetlen 

terület megvásárlási kérelme 
7/10. B-né D.H. és B.P. mezőberényi lakosok kérelme, a Kereki utca 1. számú ingatlan 

előtti járdaszakasz, illetve a Kereki utcát a Sport utcával összekötő járdaszakasz 
megépítésére 

7/11. C.J. mezőberényi lakos önkormányzati tulajdonban lévő termőföld vételi ajánlata 
7/12. Cs.G. mezőberényi lakos aktív korú nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális 

segélyének tárgyában benyújtott fellebbezése. 
7/13. V.F. és felesége, mezőberényi lakosok kérelme belterületi földrészlet vétele iránt 

(Hősök útja 4.sz.) 
7/14. P-né K.E. mezőberényi lakos hozzájárulás kérése jelzáloghitelének devizahitelre 

történő átváltáshoz 
7/15. Egyéb bejelentések 

 
 
111/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. február 24-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2006. március 6-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
112/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
113/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 279/2006./V.26./sz., 
491/2005./X.28./sz., 492/2005./X.28./sz., 493/2005./X.28./sz., 539/2005./XI.25./sz., 
593/2005./XII.22./sz., 600/2005/XII.22./sz., 601/2005./XII.22./sz., 602/2005./XII.22./sz., 
603/2005./XII.22./sz., 604/2005./XII.22./sz., 605/2005./XII.22./sz., 606/2005./XII.22./sz., 
607/2005./XII.22./sz., 608/2005./XII.22./sz., 609/2005./XII.22./sz., 610/2005./XII.22./sz., 
611/2005./XII.22./sz., 612/2005./XII.22./sz., 613/2005./XII.22./sz., 614/2005./XII.22./sz., 
615/2005./XII.22./sz., 616/2005./XII.22./sz., 617/2005./XII.22./sz., 618/2005./XII.22./sz., 
619/2005./XII.22./sz., 620/2005./XII.22./sz., 635/2005./XII.22./sz., 7/2006./I.27./sz., 
10/2006./I.27./sz., 13/2006./I.27./sz., 14/2006./I27./sz., 15/2006./I.27./sz., 16/2006./I.27./sz., 
17/2006./I.27./sz., 18/2006./I.27./sz., 19/2006./I.27./sz., 20/2006./I.27./sz., 21/2006./I.27./sz., 
22/2006./I.27./sz., 23/2006./I.27./sz., 24/2006./I.27./sz., 25/2006./I.27./sz., 27/2006./I.27./sz., 
28/2006./I.27./sz., 81/2006./II:24./sz., 82/2006./II.24./sz., 83/2006./II.24./sz., 
86/2006./II.24./sz., 87/2006./II.24./sz., 88/2006./II.24./sz., 92/2006./II.24./sz., 
93/2006./II.24./sz., 95/2006./II.24./sz., 109/2006./III.06./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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114/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 592/2005./XII.22./sz. lejárt 
határidejű határozatának határidejét módosítja. A részletes árajánlat időpontja, amikor a 
könyvtár felújítása, bővítése megvalósításához pénzügyi fedezet biztosítható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Könyvtár igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
115/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a 2006. évi városi rendezvények és a nemzeti 
kapcsolatok önkormányzati támogatásának elosztásáról. 
 
 
116/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi rendezvények 
és a nemzetközi kapcsolatok támogatása a jövőben is a költségvetési évre kerüljön kiírásra a 
közvetett támogatások elszámolása miatt. A támogatásra vonatkozó pályázati kiírás igazodjon 
a központi jogszabályokban meghatározott pályázati kiírásokhoz, hogy a már befogadott 
/befogadás időpontja: minden év december 31./ pályázatoknál a befogadás ideje utáni kiadást 
lehessen a pályázaton elnyert összegből fedezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
117/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Böttingeni Zenekar 80. jubileumi 
ünnepségére utazó Városi Fúvószenekar és a Mazsorett Együttes tagjainak 7.000,-Ft/fő (53 
fő) támogatást biztosít a Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása keretből. Az 
utazás lebonyolításával megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Siklósi István Okt. és Kult. Biz. elnöke 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
118/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
119/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
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120/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta Csávás István 
képviselő indítványát, az ismertetett javaslatai nem kerülnek átvezetésre az Oktatási és 
Kulturális Bizottság beszámolójában.  
 
 
121/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
122/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett 2006. évi összesített 
közbeszerzési tervet elfogadja és felkéri a jegyzőnőt, hogy a város közbeszerzési tervét tegye 
nyilvánossá. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyzőkönyv 
Határidő: 2006. december 31., nyilvánosságra hozatalra int. azonnal 
 
 
123/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, és a koordinálással 
megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy Csantavér, Gúta és Szováta települések egy-egy 
magyar tanára meghívást kapjon a 2006. július 1-9. között Békésen megrendezésre kerülő 
XIII. „Szép Magyar Beszéd” nyelvművelő továbbképzésre. Amennyiben a meghívott 
pedagógusok elfogadják a meghívást, úgy a testület a résztvevők után fizetendő 35.000 Ft/fő 
térítési díjat az önkormányzat hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozására 
megállapított keretből biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
124/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és támogatja Békés megye 
négy településének belterületi vízrendezési program folytatásának megvalósítását. 
Előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a település belterületi belvízmentesítés megvalósítására 
Békés Megye Képviselő-testülete címzett központi támogatás elnyerése érdekében beruházási 
koncepciót nyújtson be a központi szervekhez. 
A központi címzett támogatás elnyerése esetén a Mezőberény városra eső belterületi 
belvízmentesítéssel kapcsolatos költségek 10%-át, azaz 20..333 eFt-ot pályázati saját 
forrásként biztosítja a jóváhagyásra kerülő alternatívának megfelelően. Sikeres pályázat 
esetén Békés Megye Képviselő-testületével együttműködési megállapodást köt a 
beruházáshoz szükséges saját forrás biztosítására. 
A Képviselő-testülete utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a határozatot, valamint a 
beruházási koncepcióban beépítésre kerülő - településre vonatkozó - adatokat igény szerint 
adja át a Békés Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala, vagy az által megbízott 
szerv részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2006. április 16. 
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125/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. évben sem vesz részt a május 
24-én megrendezésre kerülő 16. Kihívás Napja versenyen. 
 
 
126/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 
A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű programja további szervezésében nem vesz 
részt, mivel az önkormányzat intézményei és az érintett civil szervezetek a rendezvény 
jelentkezési lapjának szempontjai szerinti visszajelzéssel nem éltek.  
 
 
127/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint támogatásban részesülő partner, 
a 338/2005./VI.24./ MÖK. számú határozatát módosítja és a Körösök Völgye Natúrpark 
Egyesület a „Körösök lágy ölén” PEA pályázatához 3.340.900,- Ft önerőt biztosít, amely a 
bruttó költség 2,5%-a. Forrás: 2006. évi költségvetés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
128/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy Hoffmann 
Dániel képviselő, Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke által benyújtott 
interpellációjára - az általános iskolában megszüntetésre kerültek, illetve kerülnek szakkörök - 
következő testületi ülésre a válaszadás írásban történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              általános iskola igazgatója 
Határidő: 2006. áprilisi testületi ülés. 
 
 
129/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 641/2005./XII.22./sz., 
39/2006./I.27./sz., 41/2006./I.27./sz., 42/2006./I.27./sz., 96/2006./II.24./sz., 
100/2006./II.24./sz., 101/2006./II.24./sz., 105/2006./III.06./sz., 106/2006./III.06./sz., 
108/2006./III.06./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
130/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békési úti 
bérlakások belső udvara beépítésre kerüljön. 
 
 
131/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, folytasson tárgyalást vállalkozókkal annak érdekében, hogy a Békési úti 
bérlakások belső udvarán lakások illetve parkolók építése, kialakítása megtörténhessen. A 
tárgyalás eredményéről a polgármester az áprilisi képviselő-testületi ülésen adjon 
tájékoztatást. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. áprilisi testületi ülés 
 
 
132/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Adamik Mihályné tanárnőt a 
Mezőberény Monográfia kiegészítő kötet programjának összeállítására, és kéri, hogy a 
tanárnő az elkészített programot terjessze a képviselő-testület elé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Adamik Mihályné  
Határidő: értelem szerint 
 
 
133/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
által felsorolt karbantartandó zöldterületek meghatározásáról szóló előterjesztést leveszi 
napirendről, azt érdemben, további egyeztetés után (a nem önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok előtti, eddig karbantartott területek külön kimutatásban szerepeljenek) a következő, 
április 28-i ülésén tárgyalja meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Fekete József int.vezető 
Határidő: 2006. április testületi ülés. 
 
 
134/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem változtatja meg a 
438/2005./IX.30./sz. határozattal meghozott korábbi döntését, továbbra sem kíván belépni a 
Délkelet-alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
135/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Galágyik Károly 
mezőberényi lakos figyelem felkeltő levelét. A képviselő-testület keresni fogja a lehetőséget a 
szennyvíztisztító telep salakanyagának hasznosítására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
136/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Eőry Béláné 
Mezőberény, Deák F. u. 17. sz. alatti lakosnak a Mezőberény, Puskin u. 50. sz. alatti (új 
számozás szerint: 58.) 916 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant nem kívánja 
értékesíteni. 
A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az érintett feleket a határozatról 
értesíteni szíveskedjék. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
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137/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyar Pál korengedményes 
nyugdíjazási kérelmét (kelt: 2006.03.03.; 1574/2206 ikt.sz.) átadja munkáltatójának a Városi 
Közszolgáltató Intézménynek, további intézkedés céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
138/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi 3728 
hrsz.-ú 1263 m2-es önkormányzati tulajdonú beépítetlen területet, Balázsné Dankó Hédi és 
Balázs Péter által felajánlott 315.750,- Ft vételárért, nem kívánja értékesíteni. A Képviselő-
testülete a területet megtekintett állapotban, bruttó 1 millió Ft-ért megvételre felajánlja. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítése azonnal. 
 
 
139/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kereki u. 1. számú 
ingatlan előtti járdaszakaszt megépítteti. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az eladásra 
kijelölt 3728 hrsz.-ú 1263 m2-es telek előtti járdaszakasz megépítése csak akkor történjen 
meg, ha az ingatlanon felépült az építmény. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítése azonnal. 
 
 
 
140/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 14,51 AK értéket 
kitevő 1451/6670 rész, és a 7,30 AK értéket kitevő 730/3262 rész önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokat Czupra János Mezőberény, Kodály u. 30. szám alatti lakosnak, AK-ként 15.000 
Ft vételáron értékesíti. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a vételárból levonásra 
kerüljön az ez évre befizetett 32.057 Ft bérleti díj összege. A Képviselő-testület megbízza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
141/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csipke Gábor Mezőberény, Szív u. 
16. szám alatti (tartózkodási helye: Mezőberény, Mónus Illés u. 29. sz.) lakos aktív korú, nem 
foglalkoztatott rendszeres szociális segélyének tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja. 
Cservenák Pál Miklós polgármester által átruházott hatáskörben -1125/2006. ikt.sz. alatt- 
hozott határozatát helyben hagyja és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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142/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Varga Ferenc és felesége 
földterület vásárlásához az alábbiak szerint: 
A Hősök útja 4. sz. 3558 hrsz.-ú ingatlan északi telekhatárától 4 m szélességben kb. 48 m 
hosszúságban a 3555/6 hrsz.-ú önkormányzat tulajdonában lévő közterületből történjen a 
megosztás, melynek területe kb. 195 m2. A megosztás utáni terület kerüljön összevonásra a 
3558 hrsz.-ú területtel. 
Varga Ferenc és felesége tulajdonát képező 3558 hrsz.-ú ingatlanból kerüljön megosztásra -
3557 hrsz.-ú ingatlan felől- kb. 10 m széles és 10 m mélységű kb. 100 m2 terület. A 
megosztás utáni terület kerüljön összevonásra a 3556 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
ingatlannal. 
A megosztás utáni területet az önkormányzat vételárként 2000 Ft/m2 + ÁFA összegben 
eladja. 
A megosztás utáni területek különbsége kb. 100 m2, valamint a megosztási költség a vevőt 
terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
143/2006./III.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Parajné Komlódi Erzsébet 
Mezőberény, Fő út 11. 1/2. sz. alatti lakosnak, a Mezőberény, Fő u. 11. 1/2. sz. alatti, 
3544/8/A/2. hrsz.-ú ingatlanán lévő, forint alapú jelzáloghitel devizahitelre történő 
átváltásához hozzájárul, de továbbra is csak az önkormányzatot követő rangsorban, azaz nem 
járul hozzá a rangsorcseréhez. 
A képviselő-testület megbízza a jegyző asszonyt, hogy az érintett feleket a határozatról 
értesíteni szíveskedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal.  
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2006.(IV.03.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 4/2005.(I.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2006.(IV.03.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2006.(IV.03.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
14/1994.(V.02.) MÖK. sz. rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
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144/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felveszi az ülés napirendjébe 
Mezőberény belvízhelyzete bejelentést. 
 
 
145/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 204/2005./IV.29./sz., 279/2005./V.26./sz., 

598/2005./XII.22./sz., 57/2006./II.10./sz., 58/2006./II.10./sz., 59/2006./II.10./sz., 
60/2006./II.10./sz., 61/2006./II.10./sz., 62/2006./II.10./sz., 63/2006./II.10./sz., 
64/2006./II.10./sz., 65/2006./II.10./sz., 80/2006./II.24./sz., 84/2006./II.24./sz., 
90/2006./II.24./sz., 104/2006./III.6./sz.,  107/2006./III.6./sz., 117/2006./III.31./sz., 
127/2006./III.31./sz., 128/2006./III.31./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. Az óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz. lejárt hat.) 
2/3.Pszichológus, további logopédus alkalmazása a Kistérségi Általános Iskolában 

(66/2006./II.10./sz. Lejárt hat.) 
2/4. Közszolgáltató Intézmény által karbantartandó zöldterületek meghatározása + 

rendelet alkotás (133/2006./III.31./sz. Lejárt hat.) 
2/5. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

3./ Mezőberény Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
4./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 

munkáról 
5./ Bejelentések 

5/1. Saját forrás összeg kiegészítésére kérelem (ált. iskola - gimnázium PHARE 2003. 
Közintézmények akadálymentesítése program) 

5/2. Fenntartói hozzájárulás kérése szerződéskötéshez (PHARE 2003. Közintézmények 
akadálymentesítése ált. iskola -2 pályázat) 

5/3. Induló első osztályok számának megállapítása az általános iskolában 
5/4. Közoktatási intézményeink részvétele a Megyei Közoktatási Közalapítvány 

pályázatain 
5/5.A gimnázium fenntartói hozzájárulás kérése a 2007. évi Petőfi Piknik rendezvény 

megvalósításához (Békés Megye Közoktatási Közalapítvány pályázaton részvétel)  
5/6. Tájékoztató a Liget téri volt óvoda épületének átalakításáról 
5/7. A Békés Megyei Labdarúgó Szövetség: a Bozsik program keretében működő 

mezőberényi edzők támogatására vonatkozó kérelmének megtárgyalása 
5/8. A mezőberényi Kálmán-fürdő használatának díjairól rendelet alkotás 
5/9. „Kerékpárosbarát Település 2006.” díj hirdetésre pályázati lehetőség 
5/10. A Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen való részvétel 
5/11. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában 
5/12.Felújítási kiadási előirányzatként biztosított pályázati saját forrás általános tartalékba 

helyezése 
5/13. Mezőberény  belvízhelyzete 
5/14. A polgármester illetményének megállapítása 2006. 04.01.-től. 
5/15.Egyéb bejelentés 



39 

6./ Interpellációra válaszadás 
7./ Interpelláció /közérdekű bejelentés/ 
8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 

8/1. A zárt ülésen hozott 556/XI.25./sz., 40/2006./I.27./sz., 43/2006./I.27./sz., 
134/2006./III.31./sz., 135/2006./III.31./sz., 136/2006./III.31./sz., 141/2006./III.31./sz., 
143/2006./III.31./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tudomásul  
vételt igénylő beszámoló 

8/2. A Mezőberény monográfia kiegészítő kötete (132/2006/III.31./sz.  lejárt hat.) 
8/3. M.P. korengedményes nyugdíjának ügye (137/2006./III.31./ sz. lejárt hat.) 
8/4. Háfra László végrehajtó megkeresése 
8/5. „Békés Megyéért” kitüntető díjban részesíteni kívánt személyre javaslatkérés 
8/6. Értelmi fogyatékos gyermekek részére fürdő belépőjegy árának meghatározása 
8/7. A Mezőberényi Football Club kérelme a sportpályán lévő áramszolgáltatások 

problémáinak rendezésére 
8/8. Meghívás Szovátára a Medve tó 131. születésnapjára 
8/9. Lakásfenntartási támogatások tárgyában benyújtott fellebbezések 
8/10.Városi strand 2006. évi üzemeltetése 
8/11. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Petőfi utcai épületének 

felújítása 
8/12. A 2006. évi Berényi napok rendezvényei 
8/13. Labor-nőgyógyászat kérdése 
8/14. Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréje (közbeszerzés) 
8/15. Mezőberény városában belterületi lakóutak megerősítése (közbeszerzés) 
8/16. Városháza belső udvarának rendezése (szóbeli) 
8/17. Liget területén szolgálati lakás építése (szóbeli) 
8/18. Família 1997. Száraztészta Készítő Bt. telekvásárlási kérelme 
8/19. Egyéb bejelentés 

 
 
146/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. március 31-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
147/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
 
148/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 204/2005./IV.29./sz., 
279/2005./V.26./sz., 598/2005./XII.22./sz., 57/2006./II.10./sz., 58/2006./II.10./sz., 
59/2006./II.10./sz., 60/2006./II.10./sz., 61/2006./II.10./sz., 62/2006./II.10./sz., 
63/2006./II.10./sz., 64/2006./II.10./sz., 65/2006./II.10./sz., 80/2006./II.24./sz., 
84/2006./II.24./sz., 90/2006./II.24./sz., 104/2006./III.6./sz., 107/2006./III.6./sz., 
117/2006./III.31./sz., 127/2006./III.31./sz., 128/2006./III.31./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  szóló beszámolót elfogadta. 
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149/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2006/2007-os nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és a december 31-re várhatóan  362 fő 15 óvodai csoportra 
– 31 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2006. évi költségvetési rendeletében 
meghatározottak szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
150/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2006./II.10./ és 
90/2006./II.24./sz. határozatainak végrehajtása érdekében 613 eFt pótelőirányzatot biztosít 
(ebből, Személyi juttatás: 465 eFt, Munkaadókat terhelő járulékok: 148 eFt) a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola költségvetésében egy fő logopédus 2006.szeptember 
1-től történő alkalmazásához és engedélyezi a létszám emelését. 
A Képviselő-testület a pszichológus alkalmazásáról a 2007. évi költségvetése tárgyalásakor 
dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
151/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Városi Közszolgáltató 
Intézmény által karbantartott zöldterületekről szóló beszámolót és felkéri az intézményt, hogy 
a nem önkormányzati ingatlanok előtt ne végezzen fűnyírási tevékenységet térítés nélkül. 
Erről értesítse az ingatlan tulajdonosait. Az önkormányzat 2006. évben a betervezett 
kiadásokhoz, a zöldterület karbantartásához többletforrást nem tud biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Fekete József a Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
152/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
153/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2005. évi költségvetés 

bevételeit                3.143.727 eFt előirányzattal, 
                               3.211.140 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó 

bevétel:5.612eFt) 
kiadásait                 3.143.727 eFt előirányzattal, 
                               2.804.762 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 

3.412 eFt) 
az egyenleget 406.378 eFt-tal jóváhagyja, és a 2005 évi költségvetés alapján a 2005. I.-IV. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
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154/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2005. 
évi hitelesített mérleg közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: hitelesített mérleg közzétételére 2006. június 30. 
 
 
155/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. évi pénzmaradvány 
jóváhagyására a 2005. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadásról szóló rendelet-tervezet 
6. sz. mellékletének megfelelően az alábbiak szerint rendelkezik:  
Az 2005. évi pénzmaradvány jóváhagyása                                                                    eFt-ban 
Pénzmaradvány elszámolása  
Számlamaradvány: 423172 
Függő- átfutó kiegyenlítő kiad. bevét. egyenlege: -53587 
Jóváhagyott (Tárgyévi helyesbített) pénzmaradvány:  369585 
Elszámolás az állami költségvetéssel: -1930 
Az önkormányzat által fizetendő 2005. évi normatív 
állami hozzájárulás különbözete: (-809160Ft)                                     -809 eFt      

 

Az önkormányzat által fizetendő 2005. évi Norm. kötött felh. tám. kül.-72eFt 
(-71810) 

 

Az önkormányzat által fizetendő 2005. évi jövedelem kül.               -1037 eFt 
mérsékléssel kapcs. SZJA. elszámolási különbözet (1037137 Ft) 

 

- Az önkormányzat által visszafizetendő Központosított előirányzat    -12 eFt  
    - Lakossági közműfejl. tám.  
Költségvetési pénzmaradvány 367655 
2005. évi negatív pénzmaradvány miatti korrekció -32693 
Felhasználható pénzmaradvány 334962 
Önálló Intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány: 58603 
1. sz. Általános Iskola  
Jóváhagyott pénzmaradvány -5608 
Bérmegtakarítás 36 
Orlai Petrics Soma Általános Iskola  
Jóváhagyott pénzmaradvány -3357 
Bérmegtakarítás 0 
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
Jóváhagyott pénzmaradvány 47897 
Bérmegtakarítás 1 
Petőfi Sándor Gimnázium  
Jóváhagyott pénzmaradvány 12186 
Bérmegtakarítás 3838 
Összevont Óvodák  
Jóváhagyott pénzmaradvány 949 
Bérmegtakarítás 526 
Petőfi Sándor Művelődési Központ  
Jóváhagyott pénzmaradvány 3230 
Bérmegtakarítás 642 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat  



42 

Jóváhagyott pénzmaradvány 3306 
Bérmegtakarítás 309 
Polgármesteri Hivatal + Részben önálló intézmények  

és Kisebbségi Önkormányzat Felhasználható pénzmaradvány:                                                                                                                         
            276359 

 -ebből Kisebbségi Önkormányzatok 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12 

      731 

 A 2006. évi költségvetés tervezett felhasználása 12  
 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 247  
 A 2006. évi költségvetés tervezett felhasználása 247  
 Német Kisebbségi Önkormányzat 472  
 A 2006. évi költségvetés tervezett felhasználása 472  
Polgármesteri Hivatal és Részben önálló intézmények 
felhasználható pénzmaradványa  275628 

 

        -  ebből:   
- Városi Zeneiskola Előirányzat maradvány: 210  
    ebből: bérmegtakarítás: 0  
- Városi Közszolgáltató Intézmény: Előirányzat maradvány: 10056  
    ebből: bérmegtakarítás: 4089  
Polgármesteri Hivatal ( Igazgatás )   
- Előirányzat maradvány: 13977  
- ebből bérmegtakarítás 5797  
Általános tartalék feltöltés 302  
- Egyéb 251083  
- Ebből: 2006. évi költségvetés tervezett felhasználása 145000  
- Ebből: Elkötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 68903  
- ebből    
Dologi kiadás: Földgázáremelés ellentételezése                                      765   
Felhalmozási kiadás: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. Bevezetéséhez biztosítandó hozzájárulás 
– Szgépek. és fénymásoló besz.-                                                              1146 

  

Felújítási kiadás: 2005. évi céljellegű decent. tám. előirányzata – Vis maior 
tartalék tám. - 2005.08.15-23. között belvíz által károsodott Önkorm. int. 
helyreállítása                                                                                         12285 

  

Fejlesztési célú pénzeszközátadás                                                         52619 
Egyéb központi tám.: 2005.08.15-23. között lehullott nagymennyiségű 
csapadék okozta lakossági károk enyhítése 

  

2006. évben fizetendő, Robert-Bosch,  
telefonközpont javítás: 2087541 Ft                                              2088 (2005. 
évben érkezett bevétel: 1396142 Ft) 

  

- Ebből Bérlakások számlaegyenlege: 37180158 37180  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 

  

 
 
156/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a 2005. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2005. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
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elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ az alábbi átcsoportosításokról 
rendelkezik a Képviselő-testület: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Intézményi működési bevételeit                                                                              37 eFt-tal 
csökkenti 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
Intézményi működési bevételeit                                                                         3.587 eFt-tal 
csökkenti 
5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
Intézményi működési bevételeit                                                                            102 eFt-tal 
csökkenti 
5-2.cím: Városi Könyvtár 
Intézményi működési bevételeit                                                                            216 eFt-tal 
csökkenti 
5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
Intézményi működési bevételeit                                                                         1.012 eFt-tal 
csökkenti 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
Támogatás értékű működési bevételeit                                                              2.664 eFt-tal 
csökkenti 
Felelős:      Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                    Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                    Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
                   Városi Könyvtár igazgatója 
                   Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
                   Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
157/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   - Pénzforgalom nélküli bevétel,  
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele  
   (Városi Zeneiskola 210+13977+302) bevételi előirányzatát              14.489 eFt-tal megemeli 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
   - Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi pénzmaradvány 

igénybevétele bevételi előirányzatát                                                   10.056 eFt-tal megemeli 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát          10.056 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát                           10.056 eFt-tal 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   kiadási előirányzatát                                                                                210 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát                                210 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások,  
   Általános tartalék előirányzatát (82+302eFt)                                          384 eFt-tal 
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- 7-4. cím Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai, 
   kiadások előirányzatát:                                                                         2.320 eFt-tal 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                       1.758 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:       562 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   - Intézményi működési bevételek, 
   /Egyéb int. műk. bev./ bevételi előirányzatát                                      11.575 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
158/2006./IV.28./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többszörösen 
módosított 10/2005./II.28./ MÖK sz. rendelet 8. §-a 10. pontja alapján a 2005. 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 2005. évi jóváhagyásra javasolt 
pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4. oszlopa szerint: 
4. a Petőfi Sándor Gimnázium esetében       2268 e Ft összegben állapítja meg, 
5. az Összevont Óvodák esetében                 1145 e Ft összegben állapítja meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2006.május 10-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
4. Petőfi Sándor Gimnázium            2268 e Ft 
5. Összevont Óvodák                        1145 e Ft 
Felelős: Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
               Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: 2006. május 10. 
 
 
159/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Beszámoló a gyermekvédelem 
helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi munkáról” szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
160/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése PHARE 2003. Közintézmények akadálymentesítése program 
keretében, a Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola Orlai tagintézménye I. üteme akadálymentesítésének megvalósítása pályázata esetén, a 
saját forrás kiegészítéseként 1.800 eFt-ot biztosít a 2006. évi költségvetése Általános tartaléka 
terhére, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola részére felhalmozási célú 
kiadási előirányzatként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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161/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése PHARE 2003. Közintézmények akadálymentesítése program 
keretében, a Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Orlai Tagintézménye akadálymentesítésének megvalósítása beruházás közbeszerzési eljárását 
érvényesnek és eredményesnek ítéli és felhatalmazza a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola Igazgatóját, hogy a tárgyaláson eredményesen szereplő Berény Építőipari 
Kft-vel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
162/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése PHARE 2003. Közintézmények akadálymentesítése program 
keretében a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1. Sz. Általános Iskola 
Tagintézménye sportcsarnoka akadálymentesítésének és parkoló építésének közbeszerzési 
eljárását érvényesnek és eredményesnek ítéli és felhatalmazza a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola Igazgatóját, hogy a tárgyaláson eredményesen szereplő Berény 
Építőipari Kft-vel a szerződést kösse meg. 
Felelős: Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
163/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolának a mezőberényi intézményében a 2006/2007-es tanévben a 
költségvetésben biztosított 6 első osztály indítását jóváhagyja. A sajátos nevelésű igényű 
tanulók speciális tagozatán nem indul a következő tanévben első osztály, így a 12 integráltan 
oktatandó tanuló figyelembevételével számított 140 fős tanulói létszám indokolttá teszi a 6 
osztály indítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
164/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az 
egészséges életmódra nevelés programban igényelt támogatás 550.000,- Ft, saját erő (25.000,- 
Ft az intézmény költségvetéséből, 125.000,- Ft szülői munkaközösségi támogatásból) 
150.000,- Ft 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. május 26. 
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165/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A környezeti 
nevelés programban igényelt támogatás 240.000,- Ft, saját erő (48.000,- Ft az intézmény 
költségvetéséből). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. május 26. 
 
 
166/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra – A kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét 
fejlesztő programok) – pályázatot kíván benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. Az igényelt támogatás 500.000,- Ft, saját erő (100.000,- Ft az 
intézmény költségvetéséből). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. május 26. 
 
 
167/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra – B kategóriában (Pedagógusok szakmai kompetenciáját 
fejlesztő programok) – pályázatot kíván benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. Az igényelt támogatás 600.000,-Ft, saját erő (120.000,-Ft az 
intézmény költségvetéséből). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. augusztus 30. 
 
 
168/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény – Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra – C kategóriában (Közoktatási intézmények 
eszközállományának bővítése) – pályázatot kíván benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel 
egyetért, annak megvalósítását támogatja. Az igényelt támogatás 1.000.000,- Ft, saját erő 
(500.000,- Ft az intézmény költségvetéséből). A fenntartó képviselője a pályázatban megjelölt 
saját erő rendelkezésre állásáról a támogatói nyilatkozatot kiadja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. augusztus 30. 
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169/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt pályázati felhívás A) 
kategóriájában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) pályázatot kíván 
benyújtani. A Képviselő-testület a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását 
támogatja. A Petőfi Piknik 2007. rendezvény megvalósításához a Közalapítványtól igényelt 
támogatás: 250.000 Ft, a szükséges saját erő: az intézmény költségvetéséből 50.000 Ft. A 
pályázat összköltsége: 300.000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. május 26. 
 
 
170/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Liget téri volt óvoda épületének 
pedagógiai szakszolgálat céljaira történő átalakításáról előterjesztett tájékoztatást tudomásul 
vette. 
 
 
171/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Békés Megyei Labdarúgó 
Szövetség 2025/2006. ikt. számú: a Bozsik program keretében működő mezőberényi edzők 
támogatására vonatkozó kérelmet elutasítja, nem támogatja. Mezőberény Város 
Sportrendelete /4/2005.I.31./ rendelet az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi 
testnevelés és sporttevékenység támogatásáról/, illetve az önkormányzat jelenlegi anyagi 
helyzete nem teszi lehetővé a kérelemnek megfelelő forrás biztosítását 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
172/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium által meghirdetett „Kerékpárosbarát Település 2006.” Díjat nem kívánja 
megpályázni.  
 
 
173/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben nem vesz részt  a 
Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. 
 
 
174/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében - a 4 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Szekeres Józsefné és Siklósi István önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István és Szekeres Józsefné képviselők 
Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 

Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2006. június 30.). 
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175/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,  
a Felújítási kiadások - Martinovics utcai iskolaépület felújítása  
/Martinovics utcai iskola épületének átalakítására 
TRFC pályázathoz saját forrás biztosítása 9.900 eFt/ - előirányzatát csökkenti   9.900 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
a 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások 
- Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                      9.900 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
176/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény belvízhelyzetéről adott 
tájékoztatást tudomásul veszi, felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a következő munkanapon 
azonnal kezdjen neki a legveszélyeztetettebb helyeken (pl. Ókert) vízkár elhárítási feladatok 
megoldásához. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
177/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét 2006. április 1-től - a köztisztviselői illetményalap /36.800,- Ft*13,5-szoros 
szorzatában/ - havi bruttó 496.800 Ft-ban állapítja meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
178/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
költségtérítését költségátalányban állapítja meg, 2006. április 1-től az illetménye /496.800 
Ft/hó/ 21,2%-ának megfelelő mértékben, kerekítve havi bruttó 105.300,- Ft-ban. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal 
 
 
179/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 128/2006./III.31./sz. határozata 
alapján, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója által - Hoffmann 
Dániel képviselő interpellációjára - adott választ elfogadta. 
 
 
180/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 556/XI.25./sz., 
40/2006./I.27./sz., 43/2006./I.27./sz., 134/2006./III.31./sz., 135/2006./III.31./sz., 
136/2006./III.31./sz., 141/2006./III.31./sz., 143/2006./III.31./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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181/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Adamik 
Mihályné által előterjesztett tervezet valósuljon meg a Mezőberény Monográfiája III. kötete 
helyett. Felhatalmazza Adamik Mihálynét, hogy a kiadvány elkészítéséhez a megfelelő 
szerzőket kiválassza, illetve az anyaggyűjtés során szükséges segítséget Mezőberény város 
intézményeitől megkaphassa. 
A képviselő-testület a kiadvány elkészítéséhez szükséges pénzügyi forrásokat a későbbiekben, 
az erre vonatkozó számítások, illetve költségvetés ismeretében határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Siklósi István OKB elnöke 
Határidő: azonnal 
 
 
182/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 137/2006./III.31./sz. határozat 
(Magyar Pál korengedményes nyugdíjazási ügye) végrehajtásáról szóló tájékoztatást 
tudomásul vette. 
 
 
183/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bejelenti, hogy a mezőberényi kült. 
0285 hrsz. alatt nyilvántartott gyep, legelő ingatlan 397/21820-ad részére vonatkozóan, 
elővásárlási jogával élni kíván és az árverési vevő által felajánlott vételáron kívánja 
megvásárolni az ingatlant. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
184/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván javaslattal élni a Békés 
megyéért kitüntető díjra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
185/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Fogjunk Össze” Közhasznú 
Egyesület kérelmét - sérült (értelmi fogyatékos) gyermekek, fiatalok részére ingyenes, illetve 
kísérőik részére kedvezményes fürdő belépőjegy kérése - nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
186/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club 
kérelméről a (sportpályán lévő áramszolgáltatások problémái) a jelenlegi információk 
birtokában nem hoz döntést. A képviselő-testület felkéri a Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetőjét, hogy a Football Club vezetője által küldött kérelmet vizsgálja ki, és azt részletesen 
nyújtsa be (kimutatva, hogy mekkora fogyasztás van a villamos mérőórán, és miként tudott a 
Közszolgáltató Intézmény fizetni a club nevében) a 2006. májusi Képviselő-testület ülésére.  
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Felelős: Fekete József intézményvezető 
Határidő: 2006. májusi testületi ülés 
 
 
187/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a testvérvárosi Szovátáról érkezett 
meghívásnak eleget téve javasolja 4 fős képviselői küldöttségnek kiutazását a 2006. május 19-
21 között megrendezésre kerülő „Medve tó 131. születésnapja” rendezvénysorozatra. 
Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét a delegáció összeállítására, a 
programhoz kért információk megadására. 
Felelős: Siklósi István OKBiz. elnök 
Határidő: int. azonnal 
 
 
188/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Pálné Mezőberény, Gárdonyi 
u. 12. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését 
elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben az 1467/2006. 
ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt 
határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
189/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Plavecz Pálné Mezőberény, 
Oltványkert u. 29. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben az 
1484/2006. ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a 
jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
190/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utólag jóváhagyja Cservenák Pál 
Miklós polgármester döntését és a Városi strand ülőpados medencéjének megfelelő 
hőmérsékletű vizének ellátása érdekében a hőcserélő beépítéséhez - a szükséges gépészeti 
berendezésekkel együtt- hozzájárul. A beruházáshoz szükséges 4.500.000 Ft összeget a 
Mezőberény város 2006. évi költségvetés általános tartalékából biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. május 15. 
 
 
191/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi strand vízjogi 
üzemeltetési engedély kérelmének elkészítésével Musitz László, 8100 Várpalota, Felsőinkám 
u. 5 sz. fsz. 3 sz. alatti vállalkozót bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza Cservenák 
Pál Miklós polgármestert, hogy a megbízási szerződést 380.000 Ft+ÁFA összegben kösse 
meg, a 2006. évi tervezési feladatok terhére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. május 05. 
 
 
192/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat Mezőberény Petőfi utcai épületének átalakításához 
hozzájárul. Az átalakítás fedezetéül egyrészt a 2006 évi fejlesztési előirányzat CEDA pályázat 
önerő rovatán lévő 4.275.000 Ft szolgál, valamint a hiányzó 1.335.000 Ft-ot a 2006. évi 
általános tartalék terhére biztosítja. Megbízza Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, hogy az 
eljárást folytassa le és az eredményéről tegyen jelentést. 
Felelős: a fedezet biztosításáért Cservenák Pál Miklós polgármester 

a közbeszerzési eljárás lebonyolításáért (T) Wagner Márton a bizottság elnöke  
Határidő: 2006. május 31. 
 
 
193/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2006. évi 
Berényi Napok rendezvényt a kiállítások /ipari, mezőgazdasági/ nélkül rendezi meg.  
 
 
194/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2006. évi 
Berényi Napok rendezvény 2006. augusztus 18-19-20-án kerüljön megrendezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
195/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi Berényi Napok 
rendezvényeire saját forrásként, kizárólag a város költségvetésében kiemelt városi 
rendezvényre meghatározott összegből 1.000 e Ft-ot fordít, a korábban a Művelődési Központ 
számára meghatározott 2 000 e Ft-on túl (ez az összeg tartalmazta a március 15-i, illetve az 
október 23-i városi megemlékezések költségeit is). 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Szűcsné Sziklai Éva műv. központ igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
 
196/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2006. évi 
Berényi Napok rendezvény bevételei a rendező szervnél maradjon. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Szűcsné Sziklai Éva műv. központ igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
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197/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényben működő 
szakellátásokkal kapcsolatban a nőgyógyászati szakrendelés és szűrővizsgálatok 
beindításáról, valamint a labor működésének lehetőségeiről szóló tájékoztatót tudomásul 
vette. 
 
 
198/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési 
Bizottság írja ki a „Polgármesteri Hivatal külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú egyszerű 
meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.  
Felelős: Wagner Márton biz. elnök 
Határidő: int. azonnal 
 
 
199/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényi belterületi lakóutak 
burkolat megerősítése” tárgyú egyszerű nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az 
előterjesztett formában fogadja el, és utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ajánlattételi 
felhívást a Közbeszerzési Értesítőben jelentesse meg és a Közbeszerzési Ajánlatkérési 
Dokumentációt készítse el. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2006. május 5. 
 
 
200/2006./IV.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Liget területén 
megvalósuló beruházás keretében szolgálati lakás kerüljön megépítésre, egy 60-70 m2-es, 1 + 
2 félszobás szolgálati lakás megtervezése történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2006.(V.02.) önkormányzati 
rendelete a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú 
rendelete kiegészítésére 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2006.(V.02.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2006.(V.02.) önkormányzati 
rendelete a mezőberényi Kálmán-fürdő használatának díjairól 
 
 
 

*** 
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201/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. Beszámoló a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 

2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 85/2006./II.24./sz., 94/2006./II.24./sz., 
122/2006./III.31./sz., 124/2006./III.31./sz., 156/2006./IV.28./sz., 158/206./IV.28./sz. 
171/2006./IV.28./sz., 176/2006./IV.28./sz., 11/2006./I.27./sz., 151/2006./IV.28./sz., 
163/2006./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

2/2. A gimnáziumi beiskolázási program eredménye (589/2005./XII.22./sz. lejárt hat.) 
2/3. A mazsorett csoport támogatása (8/2006./I.27./sz. lejárt hat.) 
2/4. A sporttelep szennyvízbekötése (518/2005./XI.25./sz. lejárt hat.) 
2/5. A Sport utcai bérlakások tároló helyisége (543/2005./XI.25./sz. lejárt hat.)  
2/6.  Labor működési feltételeinek biztosítása (590/2005./XII.22./ lejárt hat.) 
2/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
2/8. Egyházi óvoda alapítás kezdeményezéséről beszámolás (342/2005./VI.24./sz. lejárt 

hat.) 
3./  A mezőberényi cigányság helyzete, felzárkózásának esélyei 
4./ A Cigány, a Német és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója tevékenységükről 
5./ Mezőberényi Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata 
6./ Békési Kistérségi Társulás Közoktatási Intézkedési Terve felülvizsgálata 
7./ Bejelentések 

7/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (7 db határozati javaslat) 
7/2. Létszám racionalizálási pályázat igénybejelentése (Összevont óvodák 2 db hat. 

javaslat) 
7/3. 2006. évi szúnyoggyérítés 
7/4. Helyi védelem alatt álló épületek – című pályázati kiírás jóváhagyása 
7/5. Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló többször módosított rendelet módosítása 
7/6. Az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 

tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
7/7. Rendelet alkotás A gyermekvédelem helyi rendszeréről 
7/8. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
7/9. Magyar Közútkezelő Kht.-val megállapodás kötés jóváhagyása a 3543 hrsz.-ú Liget 

utcai közterület ingatlan-nyilvántartási rendezéséről 
7/10.A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által megítélt támogatás -Polgármesteri 

Hivatal nyílászáróinak cseréje- ütemezése miatti saját forrás megosztása 
7/11. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt támogatás saját 

forrásának megosztása. 
7/12. Vis major támogatási kérelem 
7/13. Egyéb bejelentések. 

8./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
8/1. A zárt ülésen hozott 36/2006./I.27./sz., 37/2006./I.27./sz., 48/2006./I.27./sz., 

140/2006./III.31./sz., 183/2006./IV.28./sz., 184/2006./IV.28./sz., 
185/2006./IV.28./sz., 187/2006./IV.28./sz., 188/2006./IV.28./sz., 
189/2006./IV.28./sz., 191/2006./IV.28./sz., 198/2006./IV.28./sz.,  
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199/2006./IV.28./sz., 200/2006./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról szóló tudomásul  vételt igénylő beszámoló 

8/2. .Gimnázium engedély kérése (a 634/2005./XII.22./sz. határozat értelmében) 
8/3. A Mezőberényi Football Club kérelme a sportpályán lévő áramszolgáltatások 

problémáinak rendezésére (186/2006./IV.28./sz. lejárt hat.) 
7./4.  Informatikai fejlesztési javaslat 
8/5. Rendszergazda alkalmazásának támogatása a Városi Könyvtárban. 
8/6. Berényiek XI. találkozója. 
8/7. Nagy és Társai Tervező Kivitelező és Szolgáltató Bt. Szabó Á. u. -Szarvasi úti 

kerékpárút tervezői ajánlata 
8/8. REGIOADVICE Ingatlanforgalmazó, Tanácsadó és Üzleti Kft. Budapest, vételi 

ajánlata a Mezőberény, belterület 1691/1. hrsz.-ú ingatlanra. 
8/9. V.F. és felesége ingatlanvásárlási kérelme, ezzel egyidejűleg a 142/2006./III.31/.sz. 

határozat visszavonása. 
8/10. Közbeszerzési eljárások eredményhirdetése - Polgármesteri Hivatal külső 

nyílászáróinak cseréje; belterületi lakóutak megerősítése  
8/11. Városi Könyvtár tetőszerkezetének felülvizsgálata iránti kérelme 
8/12. Gimnáziumi tanulólétszám ügyében döntéshozatal 
8/13. Békési úti belső udvar rendezése 
8/14. Egyéb bejelentések 

 
 
202/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. április 28-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
203/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
204/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 85/2006./II.24./sz., 
94/2006./II.24./sz., 122/2006./III.31./sz., 124/2006./III.31./sz., 156/2006./IV.28./sz., 
158/206./IV.28./sz. 171/2006./IV.28./sz., 176/2006./IV.28./sz., 11/2006./I.27./sz., 
151/2006./IV.28./sz., 163/2006./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
205/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
beiskolázási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy a 2006. júniusi 
beiratkozások után a végleges létszámról kér tájékoztatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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206/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mazsorett csoportok támogatásával 
kapcsolatban továbbra is a jelenlegi gyakorlatot folytatja, azaz külön kérésre dönt az eseti 
támogatásokról a csoportok eredményeinek figyelembe vételével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva Műv. Központ igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
207/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi sporttelep 
szennyvízbekötéséről a zárt ülésen tárgyal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. május 26. zárt ülés 
 
 
208/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Sport utcai lakóknak a 
lakáshoz tároló helyiség biztosítása iránti kérelmét 2006. évben nem támogatja, elutasítja a 
2006. évi költségvetésének helyzete miatt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2007. évi költségvetés kialakítása 
 
 
209/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat keretében működő laboratórium működési engedélyének 
megváltozása miatt, Cservenák Pál Miklós polgármester megállapodást kössön Békéscsaba 
Megyei Jogú Közgyűlése egyetértése esetén, Papp János polgármesterrel, mint a Réthy Pál 
Kórház fenntartójával, annak érdekében, hogy a kórház befogadja a Mezőberényben, a J0 
besorolású laboratóriumban, mint vérvételi helyen levett vizsgálati mintákat. 
A képviselő-testület egyetért továbbá azzal, hogy a járóbeteg teljesítmény-volumen egésze 
átadásra kerüljön a Réthy Pál Kórház laboratóriumának, míg a klinikai laboratóriumi 
teljesítmény-volumennek a MEP által - szerződéskötéskor meghatározott kisebbik hányada a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat keretében működő laboratóriumnál marad vissza. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a Békéscsabai Megyei jogú 
Város Közgyűlése egyetértő döntése esetén kösse meg a 43/1999./III.3./ Korm.rendelet 
27.§/4/ bekezdése alapján Papp János békéscsabai polgármesterrel. 
A képviselő-testület megbízza Kovács Edinát, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
igazgatóját azzal, hogy a Réthy Pál Kórház igazgatójával, valamint a Békés Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárral a szükséges megállapodásokat kösse meg, illetve az 
adminisztratív feladatokat végezze el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2006. június 30. 
 
 
210/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
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211/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az I. ker. Evangélikus Egyházközség 
egyházi óvoda alapítás kezdeményezéséről, a 342/2005./VI.24./sz. lejárt határidejű határozat 
végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
212/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényi cigányság helyzete és 
felzárkóztatásának esélyi” beszámolót elfogadta. 
 
 
213/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány-, a Német-, a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzatok tevékenységükről előterjesztett beszámolókat elfogadta. 
 
 
214/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006-ig szóló közoktatási 
intézkedési tervének 2008-ig történő kiegészítését elfogadta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
215/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a Békési 
Kistérségi Társulás 2005-2008. közötti időszakra vonatkozó közoktatási intézkedési tervének 
pontosítása történjen meg a részletezett észrevételek szerint. 
Kiemelten is javasolja a képviselő-testület a következők felülvizsgálatát: 
˗ további 9 fő logopédus alkalmazásának szükségessége 
˗ az óvodapedagógus létszámnál elegendő-e a 7 fős csökkentéssel számolni 
˗ az iskolai osztályok számának esetleges nagymértékű (41) csökkentésének és a 

szükséges pedagógus létszám kapcsolata 
˗ a társulás által ellátandó közoktatási feladatok és ütemezésük. Az intézményfenntartók 

közoktatási feladatai ellátása, valamint a társulás közoktatási feladatainak kapcsolata, 
finanszírozása. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. június 30. 
 
 
216/2006./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))                                        csökkenti 235 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                          140 eFt-tal 
                 - VI. Nemzetközi matematika verseny                             140 eFt 
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3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium  Pénzeszközök átadása 
            működési célra kiadási előirányzatát                                                                72 eFt-tal 
                 - Lingen-i nyelvtanulás                                                      72 eFt 
5-3. cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
               dologi kiadási előirányzatát                                                                           23 eFt-tal 
                 - Gronau-i kult. szoc. tanulmányút                                    23 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
217/2006./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))       csökkenti 1.115 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             190 eFt-tal 
                 - Népdaléneklési verseny sajátos nev. igényű tanulóknak 25 eFt 
                 - VII. Egészségnevelési nap                                               50 eFt 
                 - Vers- és prózaíró pályázat                                                60 eFt 
                 - Rajzpályázat                                                                     25 eFt 
                 - Városismereti vetélkedő                                                  30 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                   70 eFt-tal 
                 - Egészségnap a gimnáziumban                                        50 eFt 
                 - Képzőművészeti kiállítás a kollégiumban                       20 eFt 
5-1 cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
               dologi kiadási előirányzatát                                                                          80 eFt-tal 
                 - 56 emlékezete a korabeli sajtó tükrében                         80 eFt 
5-2 cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát                                            139 eFt-tal 
                 - Kazinczy szép magyar beszéd verseny                           19 eFt 
                 - Népmese napja és más gyermekprogramok                    20 eFt 
                 - Könyvtári napok                                                            100 eFt 
5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Kp. dologi kiadási előirányzatát                        495 eFt-tal 
                 -  Kistérségi, ifjúsági népdaléneklő minősítő verseny       60 eFt 
                 - 2 orgonahangverseny a II. ker. evang. templomban        40 eFt 
                 - Fáklyás felvonulás és utcabál                                          30 eFt 
                 - Városi gyermeknap                                                        135 eFt 
                 - Nyárnyitó sunshine-weekend                                         100 eFt 
                 - Vetélkedő az 56-os eseményekről                                    90 eFt 
                 - Idősek napja                                                                     40 eFt 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
            dologi kiadási előirányzatát                                                                              55 eFt-tal 
                 - Idősek karácsonya                                                           55 eFt 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
              dologi kiadási előirányzatát                                                                            66 eFt-tal 
                 - Májusi körkép (3 napos rendezvénysorozat)                  21 eFt 
                 - Megyei cigány lakosok kulturális napja                         30 eFt 
                 - Öregek karácsonyi rendezvénye                                     15 eFt 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat 
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                dologi kiadási előirányzatát                                                                         20 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                     20 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
218/2006./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
7-5 cím: PH egyéb működési kiad: Pénzeszközök átadása Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát                                    megemeli 86 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                             66 eFt-tal 
               Támogatásértékű bevétel (Működési célú)  
               Városi rendezvény 
                 - Májusi körkép (3 napos rendezvénysorozat) 
                 - Megyei cigány lakosok kulturális napja 
                 - Öregek karácsonyi rendezvénye 
10-6 cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                            20 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
219/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek, 
       (Kv. tv. 3.sz.melléklet 11.ab) Szociális és gyermekjóléti 
       alapszolgáltatás norm. támogatásnak megfelelő 
       fiktív Tám. értékű bevételek előirányzatát                                      csökkenti 8.904 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások: Szociális és gyermekjóléti 
        alapszolgáltatás feladatai (általános feladatai): 
         - családsegítés:                             1.720 eFt 
         - gyermekjóléti szolgáltatás:        1.720 eFt 
        bevételi előirányzatát                                                                                     3.440 eFt-tal 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        SZJA normatív módon elosztott része: 
        Szociális és gyermekjóléti 
        alapszolgáltatás feladatai (általános feladatai): 
         - családsegítés:                             2.731 eFt 
         - gyermekjóléti szolgáltatás:        2.732 eFt 
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        bevételi előirányzatát                                                                                    5.463 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
  - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                     1 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                              megemeli 514 eFt-tal 
         - Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés: 
           - Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás (Kv. tv. 3.sz.mell.12.ab1), 
              - Demens betegek bentlakásos 
              intézményi ellátása               +4.928 eFt 
           - Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás, Átlagos szintű ápolást, 
             gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
             szociális intézményekben 
             (Kv. tv. 3.sz.mell.12.bc)        - 4.414 eFt 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        - SZJA normatív módon elosztott része 
          bevételi előirányzatát                                                                    megemeli 1.186 eFt-tal 
          Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés: 
          - Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás (Kv. tv. 3.sz.mell.12.ab1), 
            - Demens betegek bentlakásos 
            intézményi ellátása              +11.372 eFt 
          - Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás, Átlagos szintű ápolást, 
            gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 
            szociális intézményekben 
            (Kv. tv. 3.sz.mell.12.bc)       -10.186 eFt 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
  - 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül, 
     - A Támogatás értékű Működési bevételek előirányzatát                                -1.700 eFt-tal 
       /Demens betegek ellátására biztosított állami támogatásnak megfelelő előirányzat/ 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                         csökkenti -1.624 eFt-tal 
        /Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 
        - Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, 
        oktatás az óvodában és az iskolában (A mutatószám eredeti felmérése 
        és a kiegészítő felmérés szerinti jogszabályváltozás miatti különbözet) 
     - 4. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                            megemeli 418 eFt-tal 
        - Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, 
        oktatás az óvodában és az iskolában, Beszéd- és 
        enyhe értelmi fogyatékos... 
          - Személyi juttatás                           317 eFt 
          - Munkaadókat terhelő járulékok    101 eFt 
     - 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        kiadási előirányzatát                                                                    csökkenti -2.042 eFt-tal  
        Normatív hozzájárulás különbözetének fedezetére  
        /Gyógypedagógiai(konduktív pedagógiai) nevelés, 
        oktatás az óvodában és az iskolában/ 
          - Személyi juttatás                       -1.547 eFt 
          - Munkaadókat terhelő járulékok   -495 eFt 
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- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                                 megemeli 1 eFt-tal 
        Hozzájárulások egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladatokhoz 
        - Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez  
        - Szakmai vagy tanügyi igazgatás ellenőrzésekhez, 
        pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - 4. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, 
       a Dologi kiadások előirányzatát                                                                          1 eFt-tal 
       (pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
220/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli 6.793 eFt-tal 
        Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva 
        továbbutalása - Működési célú Támogatás értékű bevétel 
        többcélú kistérségi társulástól 
        - Közoktatási intézményi feladat: 3.547,5 eFt ~ 3.548 eFt 
        - Közoktatási szakszolgálati feladat:                  2.313 eFt 
              - Logopédiai ellátás:   657 eFt 
              - Gyógytestnevelés: 1.656 eFt 
        - Gyermekjóléti alapellátás feladat 
              - Gyermekjóléti szolgáltatás        932,4 eFt ~ 932 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        kiadási előirányzatát                                                                                         5.861 eFt 
        ebből: 
          - Személyi juttatás                                             4.440 eFt 
          - Munkaadókat terhelő járulékok                      1.421 eFt 
        Közoktatási intézményi feladat:      3.548 eFt 
        Közoktatási szakszolgálati feladat: 2.313 eFt 
          - ebből: 
             - Logopédiai ellátás   657 eFt 
             - Gyógytestnevelés 1.656 eFt        
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát megemeli 932 eFt-
tal 
        ebből: 
          - Dologi kiadások                                                 932 eFt 
          Gyermekjóléti alapellátási feladat 
              - Gyermekjóléti szolgáltatás 932,4 eFt ~ 932 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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221/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        kiadási előirányzatát                                                                      csökkenti -3.819 eFt-tal 
        ezen belül: 
          - Személyi juttatások előirányzatát                    -2.893 eFt-tal 
          - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát    -926 eFt-tal 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát csökkenti -932 eFt-
tal 
        ezen belül: 
          - Dologi kiadások előirányzatát                            -932 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát, 
         Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 4.751 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
222/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevétel 
     /Hirdetési, egyéb bevétel 551414 Üdültetés szakfeladat/ 
     bevételi előirányzatát                                                                           csökkenti 113 eFt-tal 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
     az 551414 szakf. Üdültetés dologi kiadási előirányzatát                     csökkenti 861 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevétel: /Üdültetés/ bevételi előirányzatát                     113 eFt-tal 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül, 
     a Dologi kiadások előirányzatát /Üdültetés/                                                        861 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
223/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások: Általános tartalék előirányzatát    -3.270 eFt-tal 
csökkenti  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 4. cím Összevont Óvodák 
  kiadási előirányzatát                                                                                        3.270 eFt-tal 
- Ebből: - Személyi juttatás            2.477.223 Ft ~ 2.477 eFt 



62 

              - Munkaadókat terh. jár.      792.712 Ft ~    793 eFt 
Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatosan ténylegesen felmerült többletkiadás (létszám 
racionalizálási pályázathoz kapcs.) fedezetére.            
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné igazgató 
Határidő: az előirányzat biztosítására akkor kerül sor, amikor a létszám racionalizálási 

pályázati támogatás rendelkezésre áll 
 
 
224/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél, a 2006. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezéséből adódó, önkormányzati szintű álláshely megszüntetésével együtt járó, 
főfoglalkozásban, határozatlan ideig, közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállaló, 
jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó, létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez, pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének 
feltételeiről szóló 14/2006.(III.14.) BM. rendelet alapján. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Mezőberény Város Önkormányzata 
2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006.(II.13.) MÖK. számú rendeletének 4§ (3) 
bekezdésével, 2006. évben 3 fő létszám leépítést rendelt el az Összevont Óvodáknál a 
gyermeklétszám csökkenése miatt, melyet legkésőbb 2006. augusztus 31-ig kell végrehajtani. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2 fő főállású, közalkalmazotti létszám 
leépítése miatti, létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek 
teljesítéséhez nyújt be pályázatot. 
A pályázat benyújtás, az Összevont Óvodát érintő létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódik. 
Az Összevont Óvodák részére a Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi 
költségvetéséről szóló 4/2006. (II.13.) MÖK. számú rendelete 6. sz. melléklete alapján 
meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 2006. évi éves átlagos 
állományi létszám: 50,83 ~ 51 fő. 
A 2006. évi létszámváltozások, létszámcsökkentések 2006. évet érintő hatása eredeti 
előirányzatként figyelembe véve (Az éves átlagos állományi létszám számításnál a változások 
hatása beépítve, számszerűsítve). 
A 2006. évi engedélyezett dolgozói létszám, a 2006. évi átlagos állományi létszám alapján lett 
meghatározva, amelynél a 2006. évi létszámváltozások hatása figyelembevételre került. Az 
Összevont Óvodáknál 3 fő létszámleépítése 2006. évben éves szinten 1,17 ~ 1 fő éves átlagos 
statisztikai létszámváltozást jelent. /Eredeti létszám előirányzatként figyelembe véve 52 fő - 
1,17 fő = 50,83 ~ 51 fő./ 
Az álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentésről hozott döntés végrehajtását követően, 
az Összevont Óvodákra vonatkozóan, az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 
50,83 ~ 51 fő. 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, 
feladatátadás következtében, az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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225/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy 2006. évben háromszori alkalommal végeztessen szúnyoggyérítést a 
rendelkezésre álló 3.444 eFt erejéig.  
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
226/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
környező települések polgármestereivel együttműködve, járjanak közben annak érdekében, 
hogy miként lehetne a Területfejlesztési Tanácshoz pályázatot benyújtani a szúnyoggyérítés 
többszöri elvégzése érdekében.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
227/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberény város 
épített örökségének, építészeti értékeinek megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt 
rontó állapotú építmények helyrehozatalának elősegítése” tárgyában a 25/2003./XII.22/ MÖK. 
sz. rendeletben meghatározott épületek felújításának céljából a „Helyi védelem alatt álló 
épületek” című pályázati kiírást meghirdeti. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a jelen pályázati kiírást jelentesse meg és a 
pályáztatást bonyolítsa le. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
228/2006/V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Magyar Közút Kht.-val a Liget utcáról készült megállapodást aláírja, de kéri, folytasson 
további tárgyalásokat az érintett útszakasz /3543 hrsz/ felújítási költségeinek megosztására 
vonatkozóan. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
229/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Területfejlesztési 
Tanács által megítélt támogatás (BMTT-TEKI, Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje -
a tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 28.250.000 Ft, a megítélt támogatás 
összege (70%): 19.775.000 Ft, a saját erő mértéke (30%): 8.475.000 Ft.) saját forrás 
megosztását -a Tanács döntésének megfelelően- az alábbi bontásban biztosítja: 
2006. évben 2.046.429 Ft 
2007. évben 2.142.857 Ft 
2008. évben 4.285.714 Ft 
Összes saját erő: 8.475.000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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230/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a decentralizált 
„települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása” (DARFT-
TEUT-2006) támogatásának 2006. és 2007. évi igénybevételére a saját forrás ütemezését az 
alábbiak szerint biztosítja: 
Liget tér, Liget u., Kölcsey u., Hajnal u.: 
1. Helyi források - önkormányzati pénzbeli hozzájárulás: 2006. évben   10.000,-eFt 
                                                                                            2007. évben     4.512,-eFt 
                                                                                            források %-os megoszlása:  50 % 
1. Helyi források összesen:          2006. évben   10.000,-eFt 
                                                     2007. évben     4.512,-eFt 
                                                     források %-os megoszlása:  50 % 
2. Központi források -megítélt támogatás:                         2006. évben   10.000,-eFt 
                                                                                            2007. évben     4.512,-eFt 
                                                                                            források %-os megoszlása:  50 % 
2. Központi források összesen:   2006. évben   10.000,-eFt 
                                                    2007. évben     4.512,-eFt 
                                                    források %-os megoszlása:  50 % 
3. Források mindösszesen:          2006. évben   20.000,-eFt 
                                                     2007. évben     9.024,-eFt 
                                                     források %-os megoszlása:  100 % 
Zrínyi sgt., Kinizsi u., Thököly u.: 
1. Helyi források  -önkormányzati pénzbeli hozzájárulás: 2006. évben      2.000,-eFt 
                                                                                            2007. évben    20.446,-eFt 
                                                                                            források %-os megoszlása:  50 % 
1. Helyi források összesen:          2006. évben     2.000,-eFt 
                                                     2007. évben   20.446,-eFt 
                                                     források %-os megoszlása:  50 % 
2. Központi források -megítélt támogatás:                         2006. évben    2.000,-eFt 
                                                                                            2007. évben  20.445,-eFt 
                                                                                            források %-os megoszlása:  50 % 
2. Központi források összesen:   2006. évben    2.000,-eFt 
                                                    2007. évben  20.445,-eFt 
                                                    források %-os megoszlása:  50 % 
3. Források mindösszesen:         2006. évben     4.000,-eFt 
                                                    2007. évben   40.891,-eFt 
                                                    források %-os megoszlása:  100 %. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
231/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Békés Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz vis major forrás elnyerésére, mivel az önkormányzat nem 
rendelkezik a megfelelő forrásokkal, hogy a vis major helyzettel önállóan meg tudja oldani. A 
káreseményekkel és a védekezési munkákkal kapcsolatban biztosítása a testületnek nincs.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ezen indokok alapján úgy dönt, hogy a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanácshoz vis major támogatási kérelmet nyújt be a 
határozathoz csatolt kimutatás szerint. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igényléséhez szükséges 
dokumentációt a Polgármesteri Hivatal a határidő lejárta előtt készítse el és nyújtsa be a 
Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatóságához. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2006. május 31. 
 
 
232/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 36/2006./I.27./sz., 
37/2006./I.27./sz., 48/2006./I.27./sz., 140/2006./III.31./sz., 183/2006./IV.28./sz., 
184/2006./IV.28./sz., 185/2006./IV.28./sz., 187/2006./IV.28./sz., 188/2006./IV.28./sz., 
189/2006./IV.28./sz., 191/2006./IV.28./sz., 198/2006./IV.28./sz., 199/2006./IV.28./sz., 
200/2006./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
233/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Petőfi Sándor 
Gimnázium a lingeni nyelvtanulás rendezvényeire - a 2006. évi nemzetközi kapcsolatok 
támogatására kiírt pályázaton - elnyert támogatást /72.000,- Ft/ átutalja a pályázatban 
társpályázóként megjelölt Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány számlájára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
234/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Football Club kérelme 
a sportpályán lévő áramszolgáltatások problémáinak rendezésére tett intézkedésről szóló 
beszámolót (186/2006./IV.28./sz. lejárt hat.) elfogadta. 
 
 
235/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Informatikai fejlesztési 
javaslatot, ezzel együtt köszönetét fejezi ki a Városi Könyvtárnak az előkészítéshez nyújtott 
közreműködéséért, valamint az iPONT Consulting Kft-nek a térítésmentesen kidolgozott 
komplex munkájáért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István OKBiz. elnök 
Várfalvi Erzsébet igazgató 

Határidő: értelem szerint 
 
 
236/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Honlap további 
működtetéséről a júniusi testületi ülésen dönt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Siklósi István OKBiz. elnök 
Határidő: 2006. júniusi testületi ülés. 
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237/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az e-közigazgatás, elektronikus 
önkormányzás, ügyintézés komplex tanulmányterv elkészítésével kapcsolatban tárgyalásokat 
kezdeményez az iPONT Consulting Kft.-vel, keresve a tartalom szolgáltatás fejlesztésére 
irányuló pályázati lehetőségeket is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
238/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberény 
belterület Szabó Á. u.-Szarvasi úti kerékpárút terve elkészüljön. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalást a Nagy és Társai Tervező Kivitelező és Szolgáltató 
Bt.-vel az adott árajánlatának csökkentése érdekében, további árajánlat ismeretében, mely 
segítheti a tárgyalási pozíciót  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
239/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, folytasson 
további egyeztető tárgyalásokat a Mezőberény 1691/1 hrsz-ú telek értékesítéséről a 
REGIOADVICE Ingatlanforgalmazó Tanácsadó és Üzleti Kft.-vel, illetve más vételi 
szándékkel jelentkezőkkel is. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlant minimum 10 
millió Ft + ÁFA összegben értékesítse, megtekintett állapotban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
240/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény3555/6 hrsz-ú 
ingatlanból 200 m2-t értékesít Varga Ferenc és neje részére 2.200 Ft/m2 + ÁFA áron, és ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 142/2006./III.31./sz. határozatát . A megosztási és 
tulajdonjog bejegyzési díjak a vevőt terhelik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
241/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény belterületén lakóutak 
burkolat megerősítése tárgyú, a Közbeszerzési Értesítő 2006. május 08-án megjelent 52. 
számában KÉ. 10205/2006 szám alatt megjelent ajánlattételi felhívással megindított eljárás 
eredményét az alábbiakban hirdeti ki. 
SWIETELSKY Építő Kft., 1117 Budapest Irinyi J u. 4-20. sz. ajánlata érvényes. 
Út-Ép-Ker 97’ Kft., 1165 Budapest Dióssy Lajos u. 28 sz. ajánlata érvényes  
Debreceni Magas, Mély és Útépítő Zrt., 4025 Debrecen Barna u. 15. sz. ajánlata érvényes. 
Betonút Szolgáltató és Építő Zrt., 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61 sz. ajánlata érvényes. 
STRABAG Zrt., 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37 sz. ajánlata érvényes. 
Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft., 6800 Hódmezővásárhely Lázár u. 10 sz. ajánlata érvényes. 
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Az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást – bruttó 77.170.000 Ft - 
megnevező Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft., 6800 Hódmezővásárhely Lázár u. 10 sz.. hirdeti 
ki.  
Megbízza Cservenák Pál Miklós urat, hogy az eredményt hirdesse ki és az eljárás nyertesével 
a Hódmezővásárhelyi Útépítő Kft., 6800 Hódmezővásárhely Lázár u. 10 sz. a vállalkozási 
szerződést részajánlatonként:  

1. rész: Vásártér utcai lakóút (292 m) 
2. rész: Zrínyi sugárút, Kinizsi utcai, Thököly utcai lakóút (1709 m) 
3. rész: Kölcsey, Liget utcai, Liget téri, Hajnal utcai lakóút (1106 m) kösse meg. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. június 02. 
 
 
242/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Polgármesteri Hivatal 
külső nyílászáróinak cseréje tárgyú, 2006 májusában kiküldött egyszerű eljárás eredményét az 
alábbiakban hirdeti ki. 
Károlyi és Társa Építő Kft., 5650 Mezőberény csabai u. 25 sz. ajánlata érvényes. 
Az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást – bruttó 28.250.000 Ft - 
megnevező Károlyi és Társa Építő Kft., 5650 Mezőberény Csabai u. 25 sz. hirdeti ki.  
Megbízza Cservenák Pál Miklós urat, hogy az eredményt hirdesse ki, és az eljárás nyertesével 
a Károlyi és Társa Építő Kft., 5650 Mezőberény Csabai u. 25 sz. a vállalkozási szerződést 
kösse meg.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. június 02. 
 
 
243/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
folytasson tárgyalást szakemberekkel a Városi Könyvtár tetőszerkezet javítása érdekében, 
mely munka elvégzéséhez 6 millió Ft-ig hozzájárulását adja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
244/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi sporttelep szennyvízhálózatba 
történő bekapcsolására a beruházás pályázati lehetősége esetén tér vissza. Felkéri a 
Polgármesteri Hivatal műszaki osztályát keressen pályázati lehetőséget.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármestere 

Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
245/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartó hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium 2006-2007-évben 36 fővel indítsa a nyelvi 
előkészítős első osztályt. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Szilágyi Tibor igazgató 

Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
246/2006./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Liget területén megvalósítandó szolgálati lakás – melléképülettel - megtervezés költségeit 
biztosítsa. Az építési engedélyezés után a kivitelezésről 3 árajánlat bekérése után dönt a 
testület. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2006.(V.29.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló többszörösen módosított 15/2000.(VI.26.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2006.(V.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és 
sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2005.(I.31.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2006.(V.29.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2006.(V.29.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
(14/1997.(IV.21.)sz. rendelet) 
 
 

*** 
 
 
247/2006./VI.12./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Rendelet alkotás A szociális nyári gyermekétkeztetésről. 
2./ Előirányzat biztosítása a Madármegfigyelő állomás és madarak háza látogatóközpont 

létesítése és a Medvefejes tó tárgyában kiírt közbeszerzési eljáráshoz. 
3./ Madármegfigyelő állomás és madarak háza látogatóközpont létesítése tárgyú nyílt 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása. 
4./ Bejelentés 
 
 
248/2006./VI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az érintett intézmények -az 
óvoda, valamint az általános iskola- vezetőit, összesítsék milyen létszám mellett vehető 
igénybe  a Kormány által biztosított gyermekek nyári étkeztetésének támogatása,  mérjék fel 
milyen igény van erre, szervezzék meg nyáron a felügyeletet. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
              Öreg István általános iskola igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
249/2006./VI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
7-3.cím.PH.int. folyó és egyéb bevételei, Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele 

értékpapírok kibocsátásának bevétele bevételi előirányzatát megemeli 9.200 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli a 
7-3.cím.PH. felhalmozási és egyéb kiadások 
             - Pénzforgalom nélküli kiadások -Általános tartalék előirányzatát          9.200 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
250/2006./VI.12./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÓTKAÉP 
Építőipari Kft., 5500 Gyomaendrőd VI. ker. 540 ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja. 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BÓLEM Építőipari 
Kft., 5600 Békéscsaba Őszi u. 3 sz. ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a INTEGRÁL Építő 
Zrt. 5540 Szarvas Árpád u. 10. sz. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Károlyi és Társa Kft. 
5650 Mezőberény Csabai u. 25. sz. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja. 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Madármegfigyelő 
állomás és Madarak háza látogatóközpont létesítési munkái” tárgyában kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Madármegfigyelő 
állomás és Madarak háza látogatóközpont létesítési munkái” tárgyában kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást igénylő 
ajánlattevőt nevezi meg: 
1 rész esetében: :  INTEGRÁL Építő Zrt. 5540 Szarvas Árpád u. 10 sz., bruttó 31.848.960 Ft 
értékben;  
2 rész esetében: :INTEGRÁL Építő Zrt. 5540 Szarvas Árpád u. 10 sz., bruttó 90.647.040 Ft 
értékben;  
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármester urat, hogy az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006.06.23. 
 
 
 
251/2006./VI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Madármegfigyelő 
állomás és madarak háza látogatóközpont létesítése” tárgyú NATURPARK pályázati önerőt 
9.200 eFt kiegészíti. A szükséges összeget a 2006. évi általános tartalék keret terhére 
biztosítja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. 06.23. 
 
 
252/2006./VI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Valentinyi Károly 
képviselőt, hogy jövőbeni pályáztatás érdekében a Liget tervének elkészíttetésével 
kapcsolatban Szíjártó Péterrel, a Szarvasi Arborétum igazgatójával tárgyaljon. 
Felelős: Valentinyi Károly képviselő 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2006.(VI.13.) önkormányzati 
rendelete A szociális nyári gyermekétkeztetésről 
 
 

*** 
 
 
253/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 154/2006./IV.28./sz.,160/2006./IV.28./sz.,  

177/2006./IV.28./sz., 178/2006./IV.28./sz., 231/2006./V.26./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

2/2.A Kistérségi Általános Iskola új pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása 
(257/2005./V.26./sz. lejárt hat.) 

2/3. Tanulmánykötet Mezőberényről (181/2006./IV.28./sz. lejárt hat.) 
2/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
2/5. Gimnázium beszámolója a beiskolázási létszámról (205/2006./V.26./sz. lejárt.hat.) 

3./ Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata, egymással szemben támasztott 
jövőbeni elvárások  

4./Tájékoztató a Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület, a „Mezőberény” 
Vadásztársaság, a Mezőberényi Horgász Egyesület, a Baráti Egylet Mezőberényért 
Egyesület munkájáról. 

5./ Bejelentések. 
5/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (14 db határozat) 
5/2. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (7 db határozat) 
5/3. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat átcsoportosítási kérelme -

221/2006./V.26./sz. határozat módosítása. 
5/4. A Mezőberény város tulajdonát képező, 6 beérkező útvonalon elhelyezett üdvözlő és 

testvérvárosi táblák rekonstrukciója. 
5/5. A Kistérségi Általános Iskola új minőségirányítási programjának fenntartói 

jóváhagyása. 
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5/6. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosítása  

5/7. Kultúra Magyar Városa pályázat 
5/8. Máhigné Stefanovits Márta kérelme 
5/9. A város helyi építési szabályzatáról szóló rendelet módosítása 
5/10.  Harmati József fásítással kapcsolatos levele 
5/11 Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között 2004. 

december 9-én aláírt közszolgáltatási szerződés 2005. évi teljesítéséről. 
5/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (2 db hat.jav. Madarak-háza, közösségi busz) 
5/13. Egyéb bejelentés 

6./ Interpelláció 
7./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 

7/1. A zárt ülésen hozott 192/2006./IV.28./sz. és a 235/2006./V.26./sz. lejárt határidejű 
határozatok  végrehajtásáról szóló tudomásul  vételt igénylő beszámoló 

7/2. Városi Honlap további működtetése (236/2006./V.26./sz. lejárt hat.) 
7/3. Komlódi Imréné zártkert felajánlása 
7/4. A Gazdakút Kft. ingatlanvételi ajánlata 
7/5. A Mezőberényi FC kérelme 
7/6. A 2005. augusztus 16-17-i rendkívüli esőzéssel kapcsolatos támogatás módosítási 

javaslata 
7/7. Javaslat „Mezőberényért” kitüntetésre 
7/8. Mazsorett Varázs Alapítvány támogatás kérése 
7/9. DÉGÁZ szerződés   (szóbeli) 
7/10.Műszaki ellenőrzésre javaslat a Naturpark pályázathoz 
7/11. Önkormányzati lakások eladása (szóbeli) 
7/12. Gimnázium kérelme a volt DÉMÁSZ ingatlan leadásáról (szóbeli) 
7/13. Egyéb bejelentés 

 
 
254/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. május 26-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2006. június 12-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
255/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
 
256/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
154/2006./IV.28./sz.,160/2006./IV.28./sz., 177/2006./IV.28./sz., 178/2006./IV.28./sz., 
231/2006./V.26./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul 
vette. 
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257/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete jóváhagyja a Kistérségi Általános 
Iskola új, eddigi értékeket továbbvivő és megtartó egységes pedagógiai programját és annak a 
következő (2006/2007) tanévtől történő bevezetését, s ezzel egyidejűleg annak a korábbi 
pedagógia programját hatályon kívülre helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
258/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testület elfogadja a 181/2006.(IV.28.) MÖK sz. 
határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatót a Mezőberényről szóló tanulmánykötet szerzőivel 
és beadott témavázlataival kapcsolatban és Adamik Mihályné tanárnőt felhatalmazza a 
további munkák koordinálására és megbízza a szerkesztői feladatok ellátásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
259/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
260/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a 205/2006./V.26./sz. 
lejárt határidejű határozat végrehajtását, a Gimnázium beszámolóját a beiskolázási létszámról. 
A képviselő-testület felkéri a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy a szeptemberi 
ülésen számoljon be arról, hogy a 2006. évben érettségit tett diákok milyen arányban nyertek 
felvételt felsőfokú oktatási intézménybe. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2006. szeptemberi testületi ülés 
 
 
261/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni a civil szervezetektől 
kapott tájékoztatókat és külön köszönetet mond a városért végzett hatékony és önzetlen 
tevékenységükért és a kapott tájékoztatókat elfogadja.  
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a városi civil szervezetekkel való koordinációs 
feladatokat a Polgármesteri Hivatalban az aljegyző látja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
262/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy minden évben 
kerüljön sor civil-fórum összehívására, ahol a város érdekében az együttműködés lehetőségeit 
egyeztetik. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
263/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                          megemeli 585 eFt-tal 
        Békési Kistérségi Irodától Kistérségi kiegészítő normatíva 
        továbbutalása (Kiegészítő felmérés) 
        - Működési célú Támogatás értékű bevétel 
        többcélú kistérségi társulástól 
        - Közoktatási intézményi feladat:            585 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        kiadási előirányzatát                                                                                           585 eFt-tal 
        ebből: 
          - Személyi juttatás                                 443 eFt 
          - Munkaadókat terhelő járulékok          142 eFt 
        Közoktatási intézményi feladat:  585 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
264/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        kiadási előirányzatát                                                                       csökkenti -585 eFt-tal 
        ezen belül: 
          - Személyi juttatások előirányzatát                       -443 eFt-tal 
          - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát    -142 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
         a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát  megemeli 585 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
265/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása 
        Központosított tám.:Könyvtári és Közművelődési 
        érdekeltségnövelő tám. előirányzatát                                               megemeli 230 eFt-tal 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása 
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        Normatív kötött felhasználású állami tám. 
        Kieg. gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                                megemeli  26 eFt-tal 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása 
        Központosított tám.: Helyi közlekedés normatív 
        támogatás előirányzatát                                                                      megemeli 697 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg 
     - 5-2.cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát                    megemeli 230 eFt-tal 
     - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai: 
       Pénzeszközök átadása Működési célra (Társ.szoc.jutt.) 
       kiadási előirányzatán belül 
       Kieg. gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                                megemeli   26 eFt-tal 
     - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai: 
       Pénzeszközök átadása Működési célra előirányzatát  
       (Körös Volán részére: helyi járatú autóbusz közl. 
      bizt. érdekében + Helyi közlekedés normatív tám. 
      előirányzatának biztosítása)                                                               megemeli 697 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
266/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                          megemeli  765 eFt-tal 
        Földgáz áremelés ellentételezése 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény dologi kiadási előirányzatát                  66 eFt-tal 
    - 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
      dologi kiadási előirányzatát                                                                                 187 eFt-tal 
    - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                           312 eFt-tal 
    - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Kp. dologi kiadási előirányzatát                   68 eFt-tal 
    - 4.cím: Összevont Óvodák dologi kiadási előirányzatát                                        42 eFt-tal 
    - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat dologi kiadási előirányzatát 90 eFt-tal  
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát,                                         100 eFt-tal 
        Közkönyvtárak uniós programjának támogatása „2006” címen 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 5-2 cím: Városi Könyvtár dologi kiadási előirányzatát, 
        Közkönyvtárak uniós programjának támogatása „2006” címen                        100 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
        - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                megemeli 1.000 eFt-tal 
        BM. Országos Bűnmegelőzési pályázati támogatás: Az Önkormányzatok és a 
        Rendőrség együttműködésén alapuló bűnmegelőzési programok megvalósításának 
        támogatására /Gyermekeink védelme, jövőnk biztonsága/. 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - 7-4.cím: PH. Igazgatási kiadásai BM. Országos Bűnmegelőzési pályázat 
      saját forrás és pályázati támogatás /498/2005.X.28./ 
      /Gyermekeink védelme, jövőnk biztonsága/ dologi kiadási előirányzatát       1.000 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
267/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény dologi kiadási előirányzatát csökkenti    -66 eFt-tal 
- 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
  dologi kiadási előirányzatát                                                                   csökkenti  -187 eFt-tal 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát             csökkenti  -312 eFt-tal 
- 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Kp. dologi kiadási előirányzatát  csökkenti   -68 eFt-tal 
- 4.cím: Összevont Óvodák dologi kiadási előirányzatát                       csökkenti   -42 eFt-tal 
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
  dologi kiadási előirányzatát                                                                 csökkenti    -90 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát  megemeli  765 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
268/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása: 
        Vis major tartalék támogatás címén bizt. támogatás előirányzatát megemeli 1.653 eFt-tal 
       /a 2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatt kialakult 
       belvíz elleni védekezés tám./ 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai: 
       901 116-3 Szennyvízelvezetés és kezelés - szakfeladat: 
       Belvízvédekezés dologi kiadási előirányzatát                                                 1.653 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
269/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek  
       2006. évi Országgyűlési Képviselőválasztás (2006.04.09, 04.23.) 
       pénzügyi lebonyolítására: (751.175 szakf.:  
       Országgyűlési Képviselőválasztással kapcsolatos 
       feladatok végrehajtása) bevételi előirányzatát                               megemeli 2.303 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
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- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai: 751.175 szakf.: 
       Országgyűlési Képviselőválasztással kapcsolatos 
       feladatok végrehajtása 
       2006. évi Országgyűlési Képviselőválasztás (2006.04.09, 04.23.) 
       pénzügyi lebonyolítására - kiadási előirányzatát                                             2.303 eFt-tal 
       - Személyi juttatás előirányzatát                       1.319 eFt 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát   241 eFt 
       - Dologi kiadások előirányzatát                           743 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
270/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű fejlesztési célú bevételek  
       Otthonteremtési támogatás bevételi előirányzatát                            megemeli   996 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai – Pénzeszközök átadása 
      Fejlesztési célra:  Otthonteremtési támogatás 
      (Fejl. célú pe. átadás lakosságnak) kiadási előirányzatát                                      996 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
271/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát 
       2006. évi Kisebbségi Önk. képviselő választás (2006.10.01.) 
       pénzügyi lebonyolítására: (751.186 szakf.: 
       Önkormányzati Képviselőválasztással kapcsolatos 
       feladatok végrehajtása) bevételi előirányzatát                                  megemeli 268 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai: 751.186 szakf.: 
       Önkormányzati Képviselőválasztással kapcsolatos 
       feladatok végrehajtása 
       pénzügyi lebonyolítása kiadási előirányzatát                                                     268 eFt-tal 
       (Kisebbségi Önk. képviselő választás előleg) 
       - Dologi kiadások előirányzatát  68 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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272/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai 
     - Pénzeszközök átadása Működési célra: 
     - BM. Országos Bűnmegelőzési pályázathoz 
     saját forrás bizt. 2005. évről 250 eFt /498/2005.X.28./ előirányzatát  csökkenti 250 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-4.cím: PH. Igazgatási kiadásai: BM. Országos Bűnmegelőzési pályázat 
     saját forrás és pályázati támogatás /498/2005.X.28./ 
     /Gyermekeink védelme, jövőnk biztonsága/ dologi kiadási előirányzatát            250 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra AHT-n kívülről 
     - Lakossági hozzájárulás Csatornamű Társ. 
     fejlesztéssel kapcs. előirányzatát                                                       csökkenti 10.977 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra AHT-n kívülről 
     Lakossági hozzájárulás Csatornamű Társ. 
     fejlesztéssel kapcs. előirányzatát                                                                     10.977 eFt-tal 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül 
    - Pénzforgalom nélküli kiadások 
    - Általános tartalék előirányzatát (176.086 Ft)                                   csökkenti  176 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai 
     - Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra: 
     - A Körösök Völgye Naturpark Egyesület 
     (ROP.1.1.1.-2005-05-0003/34 Tám. szerződés szerint /PEA pályázat/ 
     - pályázattal kapcs központi feladatok 
     /fel nem osztott költségek/ fedezetére) előirányzatát                                          176 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételi előirányzatán belül: 
     - Normatív módon elosztott kötött felhasználású 
      közp. támogatás előirányzatát                                                               csökkenti  1 eFt-tal 
     - Normatív állami hozzájárulás előirányzatát                                        megemeli  1 eFt-tal 
- - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai 
     - Pénzeszközök átadása Működési célra 
     - Sporttámogatás kiadási előirányzatán belül 
         - Tartalék előirányzatát                                                                      csökkenti 65 eFt-tal 
         - a Mezőberényi Gyermek Kosárlabda Klub támogatása előirányzatát megemeli 65 eFt-

tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
273/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
   a Dologi kiadási előirányzatát                                                                 csökkenti 94 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   a Pénzeszközök átadása működési célra: 
   Mezőberényi Szlovákok szervezete részére – kiadási előirányzatát                        94 eFt-tal 
   - Télbúcsúztató:                              50 eFt 
   - Fűtés + világítás (baba kiállítás): 44 eFt 
- - 10-6.cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
   a Dologi kiadási előirányzatát                                                                csökkenti 100 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   a Pénzeszközök átadása működési célra: 
   A Német Hagyományápoló Egyesület részére 
   - Tavaszi programok tám. - kiadási előirányzatát                                                  100 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
274/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül 
   - Pénzforgalom nélküli kiadások 
   - Általános tartalék előirányzatát                                                            csökkenti 456 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül 
   Felújítási kiadások – PH. gépkocsi felújítás (motorcsere) 
   kiadási előirányzatát                                                                                               456 eFt-tal 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
   Felhalmozási kiadások előirányzatán belül: 
   - A Tervezési munkálatok fedezetére előirányzatát                         csökkenti -2.592 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Mezőberény, Liget tér 5. /Pedagógiai Szakszolg./ 
   épület átalakítás tervezési munkálatai fedezetére 
   (821.250 Ft) bizt. előirányzatot                                                                            822 eFt-tal 
   - Martinovics utcai iskola felújítás – építési eng. 
   terv. munkák fedezetére bizt. előirányzatot                                                          720 eFt-tal 
   - Belterületi csapadékvíz elvezetés 
   belterületi vízrendezési tanulmány elkészítése 
   fedezetére bizt. előirányzatot                                                                                800 eFt-tal 
   - A Polgármesteri Hivatal földszintjén kialakítandó 
   akadálymentes WC megvalósításához bizt előirányzatot                                     250 eFt-tal 
              - pályázati díj:   10 eFt 
              - tervezési díj: 240 eFt 
- - 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
   Felhalmozási kiadások 
   - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános iskola 
   Mezőberény, Luther téren 16 férőhelyes parkoló 
   kialakításához, megvalósításához bizt. előirányzatát                         csökkenti 2.400 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános iskola 
   Felhalmozási kiadási előirányzatát                                                                      2.400 eFt-tal  
   - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános iskola  
   Mezőberény, Luther téren 16 férőhelyes parkoló 
   kialakításához, megvalósításához 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
275/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei előirányzatán belül 
     - Intézményi működési bevételek 701 015 
     Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
     /Városi Közszolgáltató Intézmény felé kiszámlázás/ 
     bevételi előirányzatát                                                                            megemeli 980 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai 
     701 015  Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
     /Városi Közszolgáltató Intézmény felé kiszámlázás/ 
     dologi kiadási előirányzatát                                                                                980 eFt-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei előirányzatán belül 
     Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra AHT-n kívülről 
     - Mb. Környezetvédelméért Alapítványtól 
     érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társ. 
     fejlesztéssel kapcs előirányzatát                                                       megemeli 18.500 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai 
     Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra 
     - Felhalmozási célú pe. átadás (csatornafejlesztéssel kapcs.) 
     Lakossági LTP számlákra kiadási előirányzatát                                               18.500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
276/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatán belül, 
   - a Működési célú pénzeszköz átadás: 
   kiemelt városi rendezvény előirányzatát                                              csökkenti 759 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                    759 eFt-tal 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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277/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 
     bevételi előirányzatán belül 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát       megemeli 1.400 eFt-tal 
            - Átvett pénzeszk. Munkaügyi Központtól   1.304 eFt 
            - Átvett pénzeszk. önkormányzattól                  96 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát    megemeli 1.744 eFt-tal 
            - Átvett pénzeszk. alapítványtól                      230 eFt 
            - Átvett pénzeszk. nonprofit szervezettől     1.514 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                               1.127 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                               338 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                             1.679 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
278/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát        megemeli    607 eFt-tal 
            - Békés Megyei Munkaügyi Központtól 
              (közhasznú bevétel)                                       495 eFt 
            - Városi Önkormányzat Mezőberénytől 
              (választások távolléti díja)                               58 eFt 
            - OKÉV-O.K.T. Verseny (lebonyolítása)           54 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát     megemeli 2.031 eFt-tal 
            - B. M. Közoktatási Közalapítványtól 
              (könyvtárpályázat)                                         301 eFt 
            - Tempus Közalapítványtól 
              (útravaló ösztöndíj program)                      1.530 eFt 
            - B. M. Közoktatási Közalapítványtól 
              (kollégiumi projekt pályázat)                        200 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                   460 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                               147 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                501 eFt-tal 
     - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                                               1.530 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
279/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 4.cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                     megemeli 277 eFt-al 
            - ÁFA visszatérítés       197 eFt 
            - Kamatbevétel               20 eFt 
            - Kártérítés                     60 eFt 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát           megemeli 311 eFt-tal 
            - Pályázat                      111 eFt 
            - Közhasznú m.            200 eFt 
     - Támogatás értékű Fejlesztési bevételek bevételi előirányzatát          megemeli 195 eFt-tal 
            - Pályázat                      195 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 4.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                 150 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                50 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                               388 eFt-tal 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                            195 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
280/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát           megemeli 650 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                   300 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                100 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                250 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
281/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 5-2.cím: Városi Könyvtár bevételi előirányzatán belül, 
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     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát            megemeli 600 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 5-2.cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                     460 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                 140 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Várfalvi Erzsébet a Városi Könyvtár igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
282/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                    megemeli  860 eFt-al 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát           megemeli 450 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                              1.310 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
283/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                megemeli 1.079 eFt-tal 
        - Továbbszámlázás (DÉMÁSZ, strand villamosenergia, 
        2005. évi fogyasztás)                              1.079 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát      megemeli     76 eFt-tal 
        - Lakosságtól átvett pénzeszköz                  76 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Fejlesztési célra előirányzatát    megemeli   466 eFt-tal 
        - Lakosságtól átvett pénzeszköz                466 eFt 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát       megemeli 2.745 eFt-tal 
        - TB alapoktól (háziorvosi szolgálat)     1.637 eFt 
        - Elkülönített állami alapoktól, 
        Közhasznú foglalkoztatás                       1.108 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                 1.204 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                               386 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                               2.310 eFt-tal 
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     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                              466 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
284/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 221/2006.V.26. sz határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 2. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
        kiadási előirányzatát                                                                      csökkenti -3.819 eFt-tal 
        ezen belül: 
          - Személyi juttatások előirányzatát                    -2.893 eFt-tal 
          - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát    -926 eFt-tal 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát csökkenti  -466 eFt-
tal 
        ezen belül: 
          - Dologi kiadások előirányzatát                            -466 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát, 
         Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 4.285 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
285/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város tulajdonát képező, a 6 
beérkező főbb útvonalakon elhelyezett üdvözlő és testvérvárosi táblák rekonstrukciójához 
max.: 200 eFt. támogatást biztosít: - 100 eFt-ot a működési célú pénzeszközátadások, városi 
rendezvények előirányzata terhére ( a PSMK által igénybe nem vett összeg), és maximum 100 
e Ft-ot a 2006. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a táblák felújítása 2006. augusztus 20. 
 
 
286/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete jóváhagyja a Kistérségi Általános 
Iskola új minőségirányítási programját és annak a a következő (2006/2007) tanévtől történő 
bevezetését , s  ezzel egyidejűleg annak a  korábbi minőségirányítási programját hatályon 
kívülre helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
287/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem vesz részt ebben az évben a 
NKÖM által meghirdetett, a Kultúra Magyar Városa pályázaton. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
288/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönettel veszi Harmati József és 
társainak a fásítási terv temető területével történő kibővítésére vonatkozó javaslatát, de a 
fásítási terv kiterjesztésére jelenleg anyagi forrás nem áll rendelkezésre. A képviselő-testület 
elrendeli, hogy a kérelemre hirdetmény útján történjen meg a válaszadás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
289/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzata 
és a Körös Volán Zrt. között 2004. december 9-én aláírt közszolgáltatási szerződés 2005. évi 
teljesítéséről előterjesztett beszámolót tudomásul vette. 
 
 
290/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát                 megemeli 29.817 eFt-tal 
    „Körösök lágy ölén”: ROP-1.1.1.-2005-05-0003/34 
    Támogatási Szerződés szerint 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    - Felhalmozási kiadások 
    - Körösök Völgye Natúrpark Egyesület 
    PEA pályázathoz saját forrás biztosítás 
    és pályázati támogatás igénybevétele kiadási előirányzatát                           29.817 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
291/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    - Felhalmozási kiadások 
    - Kistérségi pályázatban való részvétel: 
    Közösségi (legalább 15 fős) busz 
    beszerzésére kiadási előirányzatát                                                    csökkenti 1.633 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai: 
    Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra 
    kiadási előirányzatát                                                                                        1.633 eFt-tal 
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    Békési Kistérségi Társulás részére 
    Kistérségi pályázat saját forrás 
    Közösségi busz beszerzése 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
292/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 
192/2006./IV.28./sz. és a 235/2006./V.26./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
293/2006./VI.30.sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testület a 236/2006.(V.26.) MÖK sz. határozat 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót a városi honlap további működtetésével kapcsolatban 
elfogadja és az érdemi döntése előtt megvárja a Békési Kistérségi Társulás döntését a 
Mezőberénynek jutó és a város által felhasználható pályázati támogatásról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
294/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Komlódi Imréné 
Mezőberény, Deák F. u. 51. szám alatti lakos ingyenes zártkerti ingatlan (– mezőberényi 5401 
hrsz. 1644 m2 területű 3,44 AK. értékű szántó - ) felajánlását, de azt az ingatlan elhanyagolt 
állapota miatt nem fogadja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
295/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni az 1691/1. 
számon nyilvántartott 13420 m2 területű ingatlanból 2000 m2 ingatlanrészt az ajánlattevőnek 
és a felajánlott vételárral sem ért egyet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
296/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Football Klub kérelme alapján 
átvállalja a Sporttelep villanyszámla tartozásból adódó fizetési kötelezettséget. A 
részletfizetési kedvezményben biztosított feltételekkel, azaz 60 havi részlet megfizetésével, 
úgy hogy a Közszolgáltató Intézmény felé számlázza tovább a részleteket a kérelmező MFC.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Fekete József a Közszolgáltató Intézmény Igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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297/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2005. augusztus 16-17-i rendkívüli 
esőzésekkel kapcsolatos kormányzati támogatásból visszamaradó összeg (visszamondás, 
elhalálozás) felhasználásáról az alábbiak szerint dönt: 
A fennmaradt 1.171 eFt-ból Bozsányi Károlyné, Mezőberény Vésztői u.62. szám alatti lakos 
500 eFt. további támogatásban részesül.  
Wagner Zsolt Mezőberény, József A. u.63. szám alatti lakos 671 eFt további támogatásban 
részesül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
298/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mazsorett 
Együttes kapjon valamilyen mértékű támogatást a Lengyelországban megrendezésre kerülő 
Mazsorett Európa-bajnokságon való részvételhez. 
 
 
299/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mazsorett Varázs Alapítvány” 3 
csoportjának a 2006. szeptember 8-10. között a lengyelországi Opoléban megrendezésre 
kerülő Mazsorett Európa Bajnokságon való részvételhez 200 eFt támogatást biztosít a 2006. 
évi költségvetése általános tartaléka terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
300/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NATURPARK pályázat keretében 
megvalósuló Madarak Háza és madármegfigyelő útvonal kiviteli munkáinál a műszaki 
lebonyolítási és műszaki lebonyolítási feladatok elvégzésével a BÉKÉS MÉRNÖK Kft. –
5600 Békéscsaba Pásztor u. 34 sz.- 1.250.000 Ft + ÁFA = 1.500.000 Ft vállalási áron bízza 
meg, és ezzel egyidejűleg a Körösök Völgye Naturpark Egyesület PEA pályázathoz saját 
forrás biztosítása előirányzatot kiegészíti a 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési 
bevételei: Intézményi működési bevétel előirányzatának 400 eFt-tal történő emelése terhére 
(tervdokumentáció bev.) 
Megbízza továbbá a polgármester urat, hogy a BÉKÉS MÉRNÖK Kft-vel a Megbízási 
Szerződést 1.250.000 Ft + ÁFA = 1.500. 000 Ft összegben kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. július 07. 
 
 
301/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson további egyeztető tárgyalásokat a Dégáz képviselőjével a közüzemi szerződés 
kapcsán a gázközmű értékesítésének feltételeiről. (Jeszenszky utcai gázvezeték) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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302/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a következő rendkívüli ülésre készítsenek alternatívákat a volt DÉMÁSZ székház 
ingatlanának hasznosítására. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: következő rendkívüli testületi ülés 
 
 
303/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete felkéri a Petőfi Sándor Gimnázium 
igazgatóját, adjon tájékoztatást a kollégiumi (beleértve az externátusi) férőhelyek 
kihasználtságáról.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
304/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 428 hrsz.-ú Áchim u. 69. sz. alatti 83 
m2-es, 2+2 félszobás ingatlant 6.500.000 Ft vagy afölötti összegért értékesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
305/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a 3606/2/A/7 
hrsz.-ú Hősök útja 10/G. II. 7. szám alatti 60 m2-es 2 szobás önkormányzati lakást azzal, 
hogy az értékesítést 100 eFt/m2 eladási áron kell meghirdetni licitre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
306/2006./VI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a 973/A/7 hrsz.-ú 
Petőfi u. 9/7.szám alatti 64m2-es 1+1 félszobás önkormányzati lakást azzal, hogy az 
értékesítést minimum 3,5 millió Ft eladási áron kell meghirdetni licitre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2006.(VII.03.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és 
Művészetoktatási Intézmény, Kollégium, és Pedagógiai Szakszolgálat alapításáról szóló 
28/2005.(V.27.) MÖK számú rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2006.(VII.03.) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK. sz. rendelet 
módosítására 
 
 

*** 
 
 
307/2006./VII.17./sz. határozat: 
A képviselő-testület a rendkívüli zárt testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Helyi választási bizottság megválasztása. 
2./ Közbeszerzési eljárás: Petőfi u. 13.15. sz. alatti iskola átalakítás. 
3./ Kistérségi autóbusz üzemeltetése. 
4./ Önkormányzati lakások értékesítése (Petőfi utcai épület eladásáról tájékoztató) 

- Mátyás kir. u. 10. sz., - Petőfi u. 7-9 sz., - Áchim u. 69., - Áchim u. 71. sz.  
5./ DÉMÁSZ székház hasznosítása 
6./ MFC kérelme- szertáros beállítása 
7. / Várfalvi Erzsébet közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése. 
8./ „Fogjunk Össze” Közhasznú Egyesület kérelme 
9./ Gyermekek nyári étkeztetése 
10./ Városi Közszolgáltató Intézmény támogatás kérése VICON CM 188 fűkasza 

vásárlásához 
11./Békési úti tömbbelső telekingatlan vételi ajánlata, belső udvar rendezése 
12./ Internet IKSZ Kereskedelmi Kft. kérelme Víztoronyra további jel feltétele iránt 
13./ Mezőberényért kitüntetésről titkos szavazás 
 
 
308/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi helyi önkormányzati 
képviselő és polgármester választás törvényes lebonyolítása érdekében az 1997. évi C. 
törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi választási bizottság tagjának megválasztja 
Csete Gyula Mezőberény, Kereszt u. 1.  
Kovács Ágnes Mezőberény, Zrínyi sgt. 26.  
Dr. Kugler József Mezőberény, Szénáskert u. 2. szám alatti lakosokat. 
Póttagnak megválasztja Szilágyiné Kemény Mária Magdolna Mezőberény, Árpád u. 34. szám 
alatti lakost. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
309/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása tárgyában meghirdetett közbeszerzési 
eljárás eredményét, miután a Közbeszerzési Bizottság elhalasztotta döntését, ebben az ügyben 
vissza veszi a bizottságra átruházott hatáskört, az alábbiak szerint hirdeti ki:  

- Károlyi és Társa Kft. (5650 Mezőberény, Csabai út 25.) ajánlata érvényes, 
- Berény-Ép Kft. (5650 Mezőberény, Oltványkert u. 3.) ajánlata érvényes, 
- Gulyás-Szaki Kft. (5650 Mezőberény, Békési út 16/a.) ajánlata érvénytelen 

A beérkezett érvényes ajánlatok a megadott műszaki tartalommal a következők: 
Károlyi és Társa Kft.: 5.764.916 Ft ajánlati ár 
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Berény-Ép Kft.: 5.611.950 Ft ajánlati ár. 
A megadott műszaki tartalomnak megfelelő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást a 
Berény-Ép Kft. igényli, bruttó 5.611.950 Ft értékben. 
Ennek értelmében Mezőberény város képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása tárgyában 
meghirdetett közbeszerzési eljárás nyerteseként a Berény-Ép Kft.-t hirdeti ki, felhatalmazza a 
polgármester urat, hogy a vállalkozási szerződést a Berény-Ép Kft.-vel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int.azonnal. 
 
 
310/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérség által benyújtott, a 
Belügyminisztérium többcélú kistérségi társulások közösségi buszbeszerzéseinek pályázatán 
nyert 18+ 1 személyes Mercedes autóbusz üzembentartójának a Városi Közszolgáltató 
Intézményt jegyezteti be.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Közszolg. Int. igazgatója 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
311/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli a Mátyás kir. u. 
10. sz., 1361 hrsz.-ú 128 m2, összkomfortos, 3 szobás önkormányzati lakást azzal, hogy az 
értékesítést 4,5 millió Ft induló licittel kell meghirdetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
312/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Petőfi u. 7-9/6. sz., 973/A/6 hrsz.-ú, 70 m2, komfortos önkormányzati ingatlant értékesítse, az 
értékesítést minimum 3,5 millió Ft eladási áron kell meghirdetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
313/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az Áchim u. 71. sz. 425 hrsz.-ú, 97 m2, komfortos önkormányzati ingatlant 5.400.000 Ft-ért 
értékesítse Nagy László Mezőberény, Szent János u. 20. sz. alatti (tartózkodási helye: 
Martinovics utcai iskola épülete) lakos részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
314/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tárgyaljon a Mezőberény, Szent János u. 20. sz. alatti telek önkormányzat tulajdonába történő 
megszerzése érdekében. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
315/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, miután meghiúsult az önkormányzat 
tulajdonában lévő 428 hrsz.-ú Áchim u. 69. sz. alatti 83 m2-es, 2+2 félszobás ingatlan 
6.500.000 Ft vagy afölötti összegért történő értékesítése, a 304/2006./VI.30./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. Az ingatlant értékesítésre kijelöli azzal, hogy azt minimum 6,5 millió 
Ft eladási áron kell meghirdetni licitre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
316/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Sporttelep létesítményének 
üzemeltetését vállalja, azonban az MFC részére szertárost nem biztosít. Az MFC a 
továbbiakban a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójával tárgyaljon a sporttelep nyitva 
tartásáról és használatának rendjéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Fekete József Közszolgálató Int. igazgatója  
Határidő: értelem szerint  
 
 
317/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várfalvi Erzsébet Magdolna városi 
könyvtár-igazgató Mezőberény, Fő út 2/A. III/34. szám alatti lakos közalkalmazotti 
jogviszonyát - öregségi nyugdíjazásra való tekintettel - 2007. április 30-ával, kérésének 
megfelelően a Kjt. 30. § /1/ e/ pontja alapján felmentéssel megszünteti (Kjt. 37/B §). A 
Képviselő-testület a felmentési idő kezdő napjaként a közalkalmazott kérésének megfelelően 
2006. szeptember 1. napját jelöli meg. A könyvtárvezetőjének felmentési ideje 8 hónap, 
melynek felére a képviselő-testület mentesíti a munkavégzés alól. A közalkalmazottat 
megillető szabadságot ( 49 nap) a felmentési idő azon ideje alatt adja ki, mely idő alatt a 
közalkalmazott munkavégzési kötelezettsége fennáll, és elismerve Várfalvi Erzsébet 
tevékenységét a fennmaradó időre is felmenti a munkavégzés alól. A felmentési időre a 
közalkalmazottat átlag keresete illeti meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Várfalvi Erzsébet nyugdíjazásával 
összefüggő kifizetésekről az utolsó munkában töltött napon gondoskodjon.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
318/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a "Fogjunk Össze" Közhasznú 
Egyesület részére a Mezőberény, Luther u. 7. sz., 1052 hrsz.-ú, 1100 m2 (hasznos alapterület 
231 m2) alatti - volt iskolaépület - önkormányzati ingatlanra, felnőtt fogyatékos nappali 
otthon létrehozásához, 10 évre használati jogot biztosít, de amennyiben az engedélyeket nem 
tudja az egyesület megszerezni 2008. december 31-ig, akkor az önkormányzat a használati 
jogot megvonja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
319/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a gyermekek nyári szociális 
étkeztetésének 2006. július 24 - augusztus 22. közötti időszakában 30 napban, folyamatosan, 
felmelegíthető étel kiszolgálásával történő lebonyolítással. Ezzel megbízza továbbra is a 
Petőfi Sándor Gimnázium Közétkeztetési Központját. Mivel az étkeztetés megvalósítása 
meghatározott időhöz kötött, ezért közbeszerzési eljárást ebben a tárgyban az intézmény vis-
maiorra tekintettel nem tud lebonyolítani. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 

Petőfi Sándor Gimn. Közétk. Közp. 
Határidő: 2006. július 19. 
 
320/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Városi Közszolgáltató 
Intézmény VICON CM 188 fűkasza vásárlásával, a beszerzés érdekében kérelmezett 
önkormányzati támogatást, 200.000 Ft biztosítja az intézmény részére.  
Ennek érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül, 

Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 720 eFt-tal 
(hulladékfa, tuskó, korona eladás; leselejtezett eszköz, roncs, ócskavas eladás; egyéb szolg. 
és kapacitás kihasználás; szennyvíztelep rekonstrukciójából feleslegessé vált berendezések 
értékesítése) 

- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti 200 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény felhalmozási kiadási előirányzatát megemeli 920 

eFt-tal 
(VICON CM. 188 fűkasza vásárlása) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
321/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megrendeli a Békési út belső udvarán 
a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft.-től 110 db parkoló elkészítését az ehhez szükséges, 
hozzákapcsolódó közlekedő utakkal, 4128 m2 területben. Továbbá a vállalkozó elkészíti a 
terület alábbi közműveit: teljes csapadékvíz elvezetés, teljes szennyvízvezeték, víz kiépítés, a 
szükséges gázvezeték kiváltása, illetve kiépítése és az elektromos energia és térvilágítás 
kialakítása. Ezen infrastruktúrák kialakítását a vállalkozó 15.000.000 Ft ellenérték fejében 
végzi el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
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322/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési út belső udvarán lévő 
2125,76 m2 úszótelket értékesíti a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft. részére 3 millió Ft 
+ ÁFA összegért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
 
 
323/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetése terhére 
bruttó 3.000.000 Ft-ért a Békési út belső udvarán lévő épületek, építmények bontási munkáit 
megrendeli a Károlyi és Társa Építési Vállalkozó Kft.-től. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
324/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberényért” 
kitüntetés adományozásáról szóló, 32/2004 (XI.29.) MÖK számú rendelete -
41/1997.(XI.24.)MÖK sz. rendelettel módosított 25/1997. (VI.23/)MÖK számú rendelet 4. § 
/1/ bek.- alapján tartandó titkos szavazáshoz a szavazólapra Kiszely Jánosné jelölt neve 
felkerüljön. 
 
 
325/2006./VII.17./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. évben a „Mezőberényért „ 
kitüntetést Kiszely Jánosnénak adományozza. 
Megbízza a polgármestert, hogy a kitüntetés adományozásával kapcsolatos teendőket végezze 
el.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. október 23. 
 
 

*** 
 
 
326/2006./VIII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi napirendet tárgyalja meg a 
rendkívüli ünnepi ülésén: 
1./ Mezőberény – Csantavér testvértelepülési kapcsolat felvétele, együttműködési 

megállapodás aláírása. 
 
 
327/2006./VIII.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Szerb Köztársaság 
Vajdasági Autonóm Területén lévő Csantavér és Mezőberény Önkormányzatai között 
megfogalmazott testvértelepülési együttműködési szerződés tartalmával, ami Mezőberény és 
Csantavér testvértelepülési kapcsolata létrejöttét rögzíti.  
A Képviselő-testület ezen határozatával megerősíti az együttműködési megállapodás 
tartalmát, az abban foglaltakkal mindenben egyetértve magára nézve kötelezőnek tekinti. A 
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Képviselő-testület Mezőberényben a Fortuna téren lévő Barátság emlékhelyen táblát helyez 
el, mely megörökíti a határon túli Csantavér testvértelepüléssé fogadását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. augusztus 20. 
 
 

*** 
 
 
328/2006./VIII.25./sz.határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra az ülés 
napirendjére tett javaslatból a zárt ülésre tervezett Motorosok Baráti Köre Mezőberény 
kérelme bejelentést a nyílt ülés 7/12. pontjaként tárgyalja. 
 
 
329/2006./VIII.25./sz.határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, képviselői indítványra, nem 
támogatta az ülés napirendjére tett javaslatból a zárt ülésre tervezett 9/9. sz. bejelentés -
EURÓPA TING-TING Kft. bérleti ajánlata (piaccsarnok rész bérbevételére – kínai áruház 
kialakítása céljára)- nyílt ülésen történő tárgyalását.  
 
 
330/2006./VIII.25./sz.határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.Beszámoló a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 

2/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 123/2006.(III.31.)sz., 138/2006.(III.31.)sz., 
164/2006.(IV.28.)sz., 165/2006.(IV.28.)sz., 166/2006.(IV.28.)sz., 169/2006.(IV.28.)sz., 
174/2006.(IV.28.)sz., 190/2006.(IV.28.)sz., 205/2006.(V.26.)sz., 215/2006.(V.26.)sz., 
216/2006.(V.26.)sz., 217/2006.(V.26.)sz., 218/2006.(V.26.)sz., 219/2006.(V.26.)sz., 
220/2006.(V.26.)sz., 221/2006.(V.26.)sz., 222/2006.(V.26.)sz., 233/2006.(V.26.)sz., 
241/2006.(V.26.)sz., 242/2006.(V.26.)sz., 243/2006.(V.26.)sz., 246/2006.(V.26.)sz., 
250/2006.(VI.12.)sz., 251/2006.(VI.12.)sz., 257/2006.(VI.30.)sz., 258/2006.(VI.30.)sz., 
261/2006.(VI.30.)sz., 262/2006.(VI.30.)sz., 263/2006.(VI.30.)sz., 264/2006.(VI.30.)sz., 
265/2006.(VI.30.)sz., 266/2006.(VI.30.)sz., 267/2006.(VI.30.)sz., 268/2006.(VI.30.)sz., 
269/2006.(VI.30.)sz., 270/2006.(VI.30.)sz., 271/2006.(VI.30.)sz., 272/2006.(VI.30.)sz., 
273/2006.(VI.30.)sz., 274/2006.(VI.30.)sz., 275/2006.(VI.30.)sz., 276/2006.(VI.30.)sz., 
277/2006.(VI.30.)sz., 278/2006.(VI.30.)sz., 279/2006.(VI.30.)sz., 280/2006.(VI.30.)sz., 
281/2006.(VI.30.)sz., 282/2006.(VI.30.)sz., 283/2006.(VI.30.)sz., 284/2006.(VI.30.)sz., 
285/2006.(VI.30.)sz., 286/2006.(VI.30.)sz., 287/2006.(VI..30.)sz., 288/2006.(VI.30.)sz., 
289/2006.(VI.30.)sz., 290/2006.(VI.30.)sz., 291/2006.(VI.30.)sz., 293/2006.(VI.30.)sz., 
294/2006.(VI.30.)sz., 295/2006.(VI.30.)sz., 296/2006.(VI.30.)sz., 297/2006.(VI.30.)sz., 
299/2006.(VI.30.)sz., 300/2006.(VI.30.)sz., 301/2006(VI.30.)sz., 302/2006.(VI.30.)sz., 
303/2006.(VI.30.)sz., 304/2006.(VI.30.)sz., 305/2006.(VI.30.)sz., 306/2006.(VI.30.)sz., 
308/2006(VII.17.)sz., 309/2006.(VII.17.)sz., 310/2006.(VII.17.)sz., 
311/2006.(VII.17.)sz., 312/2006(VII.17.)sz.,  313/2006(VII.17.)sz., 
314/2006.(VII.17.)sz., 315/2006.(VII.17.)sz., 316/2006.(VII.17.)sz., 
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317/2006.(VII.17.)sz., 318/2006(VII.17.)sz., 319/2006.(VII.17.)sz., 
320/2006.(VII.17.)sz., 321/2006(VII.17.)sz.,  322/2006(VII.17.)sz., 
323/2006.(VII.17.)sz., 325/2006.(VII.17.)sz.  lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
3./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (2006. I. félév) -2db határozat 
4./ Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének módosítása 
5./Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2006. I. félévi költségvetésének 

teljesítéséről 
6./ Oktatási és nevelési intézmények beszámolója munkájukról 
7./ Bejelentések 

7/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások /3db határozat/ 
7/2. Gimnázium pedagógiai program módosításának jóváhagyása. 
7/3. Kistérségi Általános Iskola Házirend és SZMSZ módosításának jóváhagyása. 
7/4. Az OKM 2006. évi  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázata. 
7/5. Az Összevont Óvodák részvétele a Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatán. 
7/6. A Petőfi Sándor Gimnázium részvétele a Megyei Közoktatási Közalapítvány 

pályázatán. 
7/7. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kérelme: PHARE pályázatai 

esetében, a támogatás összegének megfelelő összeg megelőlegezésének kérése. 
7/8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló többször 

módosított 8/1996/IV.22./ MÖK. számú rendelet módosítása. 
7/9. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006/V.29./ MÖK. számú rendelet 

módosítása. 
7/10. A Mezőberényi Sportcsarnok Sportegyesület Kézilabda Szakosztályának 

támogatásbiztosítás iránti kérelme.  
7/11. Jegyzői javaslat a kisebbségi önkormányzati választásokon közreműködő szavazat 

számláló bizottságok választott tagjainak megválasztása, továbbá a 2006. évi 
önkormányzati képviselő és polgármester választásokban közreműködő 
szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. 

7/12. Motorosok Baráti Köre Mezőberény  kérelme  
7/13. Egyéb bejelentés. 

8./ Interpelláció 
8/1. Szekeres Józsefné képviselő interpellációjára válaszadás 
8/2. Csávás István képviselő interpellációja 

9./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
9/1. 310/2006./VII.17./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tudomásul  vételt 

igénylő beszámoló 
9/2. A Városi Közszolgáltató Intézmény kérelme, buszvezető felvételére előirányzat 

rendezésére. (310/2006./VII.17./sz. határozattal kapcsolatos) 
9/3. Szálka 96 Kft. ingatlanvételre vonatkozó ajánlata. 
9/4. A Mezőberényi Ki Kicsoda kiadvány megjelentetéséhez támogatás biztosítása iránti 

kérelem. 
9/5. Pályázati elbírálás, Mezőberény Város épített örökségének, építészeti értékeinek 

megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények 
helyrehozatalának elősegítése tárgyában (3 db pályázat) 

9/6. A Berényi Ktv. Szöv., illetve Sz. I. egyéni vállalkozó kérelme: Víztorony 
igénybevételével kapcsolatosan (a víztornyon max. 3 antenna elhelyezése). 

9/7. H-né. B. R. lakásvásárlásra vonatkozó ajánlata. 
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9/8. ENVIROCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. diszkont benzinkút létesítésére 
vonatkozó együttműködési javaslatának megtárgyalása. 

9/9. EURÓPA TING-TING Kft. bérleti ajánlata (piaccsarnok rész bérbevételére – kínai 
áruház kialakítása céljára). 

9/10 Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés. /L.A. mezőberényi lakos/ 
9/11. P.J.-né mezőberényi lakos rendszeres szociális segély felülvizsgálata tárgyában 

benyújtott fellebbezés. 
9/12. Hírmondó újság rendkívüli kiadás megjelenése. 
9/13. Könyvtár további működtetése a vezető nyugdíjazása miatt. 
9/14. Nőgyógyászati szakrendelés óraszám kérése. 
9/15. Vízműrészvények kezelése. 
9/16. Mikszáth Kálmán u. 3595/1. hrsz.-ú ingatlan megvásárlása. 
9/17. Egyéb bejelentés. 

 
 
331/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. június 30-i zárt testületi 
ülésen, valamint a július 17-i rendkívüli zárt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
332/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
333/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 123/2006.(III.31.)sz., 
138/2006.(III.31.)sz., 164/2006.(IV.28.)sz., 165/2006.(IV.28.)sz., 166/2006.(IV.28.)sz., 
169/2006.(IV.28.)sz., 174/2006.(IV.28.)sz., 190/2006.(IV.28.)sz., 205/2006.(V.26.)sz., 
215/2006.(V.26.)sz., 216/2006.(V.26.)sz., 217/2006.(V.26.)sz., 218/2006.(V.26.)sz., 
219/2006.(V.26.)sz., 220/2006.(V.26.)sz., 221/2006.(V.26.)sz., 222/2006.(V.26.)sz., 
233/2006.(V.26.)sz., 241/2006.(V.26.)sz., 242/2006.(V.26.)sz., 243/2006.(V.26.)sz., 
246/2006.(V.26.)sz., 250/2006.(VI.12.)sz., 251/2006.(VI.12.)sz., 257/2006.(VI.30.)sz., 
258/2006.(VI.30.)sz., 261/2006.(VI.30.)sz., 262/2006.(VI.30.)sz., 263/2006.(VI.30.)sz., 
264/2006.(VI.30.)sz., 265/2006.(VI.30.)sz., 266/2006.(VI.30.)sz., 267/2006.(VI.30.)sz., 
268/2006.(VI.30.)sz., 269/2006.(VI.30.)sz., 270/2006.(VI.30.)sz., 271/2006.(VI.30.)sz., 
272/2006.(VI.30.)sz., 273/2006.(VI.30.)sz., 274/2006.(VI.30.)sz., 275/2006.(VI.30.)sz., 
276/2006.(VI.30.)sz., 277/2006.(VI.30.)sz., 278/2006.(VI.30.)sz., 279/2006.(VI.30.)sz., 
280/2006.(VI.30.)sz., 281/2006.(VI.30.)sz., 282/2006.(VI.30.)sz., 283/2006.(VI.30.)sz., 
284/2006.(VI.30.)sz., 285/2006.(VI.30.)sz., 286/2006.(VI.30.)sz., 287/2006.(VI..30.)sz., 
288/2006.(VI.30.)sz., 289/2006.(VI.30.)sz., 290/2006.(VI.30.)sz., 291/2006.(VI.30.)sz., 
293/2006.(VI.30.)sz., 294/2006.(VI.30.)sz., 295/2006.(VI.30.)sz., 296/2006.(VI.30.)sz., 
297/2006.(VI.30.)sz., 299/2006.(VI.30.)sz., 300/2006.(VI.30.)sz., 301/2006(VI.30.)sz., 
302/2006.(VI.30.)sz., 303/2006.(VI.30.)sz., 304/2006.(VI.30.)sz., 305/2006.(VI.30.)sz., 
306/2006.(VI.30.)sz., 308/2006.(VII.17.)sz., 309/2006.(VII.17.)sz., 310/2006.(VII.17.)sz., 
311/2006.(VII.17.)sz., 312/2006.(VII.17.)sz.,  313/2006.(VII.17.)sz., 314/2006.(VII.17.)sz., 
315/2006.(VII.17.)sz., 316/2006.(VII.17.)sz., 317/2006.(VII.17.)sz., 318/2006.(VII.17.)sz., 
319/2006.(VII.17.)sz., 320/2006.(VII.17.)sz., 321/2006.(VII.17.)sz.,  322/2006.(VII.17.)sz., 
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323/2006.(VII.17.)sz., 325/2006.(VII.17.)sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
334/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 
335/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása 
        Normatív kötött felhasználású állami támogatás, 
        Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                       megemeli 1.134 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai: 
       Pénzeszközök átadása Működési célra (Társ.szoc.jutt.) 
       kiadási előirányzatán belül, 
       Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                                        1.134 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
336/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása, 
        Normatív kötött felhasználású állami támogatás, 
        Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás bevételi előirányzatát          csökkenti -26 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                                               26 eFt-tal 
      Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása, 
        Normatív állami hozzájárulások bevételi előirányzatát                      csökkenti -1 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
   - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                           -1 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
337/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2006. évi költségvetés 
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bevételeit                2.584.359 eFt előirányzattal 
                   1.970.994 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -99.090 eFt ) 
kiadásait                 2.584.359 eFt előirányzattal, 
                   2.154.951 eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:    -6.974 eFt ) 
az egyenleget 183.957 eFt-tal jóváhagyja, és a 2006 évi költségvetés alapján a 2006 I. félévi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
338/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Összevont Óvodák 
2005-2006-os nevelési évben végzett munkájáról – benne a minőségirányítási programjának 
végrehajtásáról szóló – beszámolót elfogadja. 
 
 
339/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
340/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnáziumnak a 
2005/2006-os tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
341/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevétel, 
        Optikai hálózathoz hozzáférés biztosítása bevételi előirányzatát   csökkenti -240 eFt-tal 
     - Kiszámlázott term. és szolgáltatás ÁFA-ja bevételi előirányzatát  csökkenti   -48 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül, 
     - az Intézményi működési bevételek előirányzatát                                            288 eFt-tal 
        Optikai hálózathoz hozzáférés biztosítása: 240 eFt 
        Kiszámlázott term. és szolgáltatás ÁFA-ja:  48 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
342/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
       Felhalmozási kiadások előirányzatán belül, 
     - A Tervezési munkálatok fedezetére előirányzatát                      csökkenti -1.920 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - Mb. belterület Szabó Á. u. - Szarvasi úton tervezett kerékpárút 
      és a 120. sz. vasútvonalat keresztező, kapcsolódó 
      szintbeli kerékpáros és gyalogos vasúti átjáró 
      és annak fény-félsorompói biztosításának 
      engedélyezési terveinek elkészítése fedezetére 
      /Nagy és Társai Bt./                                                                                         1.920 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
343/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                  megemeli 11.705 eFt-tal 
      Működési célú támogatásértékű bevétel fedezeti 
      kezelésű előirányzatból, /2005. évi jövedelemkülönbség 
      mérséklés elszámolása/ 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        - SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére bizt. előirányzatok 
         / 2005. évi jövedelemkülönbség mérsékléséhez kapcsolódó 
         júliusi lemondás alapján: -5.469.005/                                       csökkenti -5.469 eFt-tal 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai előirányzatán belül 
      802 144 – Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf. 
      dologi kiadási előirányzatát                                                          megemeli 3.108 eFt-tal 
      /2005. évi, szakmai és informatikai feladatok  
      2005. évről áthúzódó kiadások teljesítésére, fedezetére/ 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 3.128 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
344/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület, mint fenntartó, a Petőfi Sándor 
Gimnázium pedagógiai programjának módosítását, a Balogh László közoktatási szakértő 
véleményét figyelembe véve, jóváhagyja. 
 
 
345/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kistérségi Általános Iskola 
házirendjével kapcsolatos módosítási kérelmét jóváhagyja. A módosított házirend a 
bélmegyeri önkormányzat jóváhagyása után alkalmazható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató  
Határidő: értelem szerint 
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346/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kistérségi Általános Iskola 
szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos módosítási kérelmét jóváhagyja, 
tudomásul véve, hogy a módosításhoz benyújtott anyagban pontosításra kerül a vezetői 
megbízások időtartamával kapcsolatos mondat (Megbízásuk a jogszabályi előírások és az 
önkormányzati határozatok alapján történik) és a tagintézményi hagyományokkal kapcsolatos 
módosítások csak a házirendben fognak szerepelni. A módosított SZMSZ a bélmegyeri 
önkormányzat jóváhagyása után alkalmazható. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató  
Határidő: értelem szerint. 
 
 
347/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006-ban sem kíván újból csatlakozni 
a hátrányos szociális helyzetű hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő (itt 
állandó lakóhellyel rendelkező) fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázathoz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. október 2. 
 
 
348/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C 
kategóriában (Közoktatási intézmények eszközállományának bővítése) – pályázatot kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A gyermekek 
nevelő és fejlesztő munkájához szükséges feltételek javítása programban igényelt támogatás 
600.000,- Ft, saját erő (300.000,- Ft: az intézmény költségvetéséből, 100.000,- Ft, a 
Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány felajánlásából 200.000,- Ft) az intézmény 
rendelkezésére áll. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. augusztus 30. 
 
 
349/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – C 
kategóriában (Közoktatási intézmények eszközállományának bővítése) – pályázatot kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A 
programban igényelt támogatás 500.000,- Ft, saját erő 250.000,- Ft (az intézmény 
költségvetéséből) az intézmény rendelkezésére áll. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. augusztus 30. 
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350/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – B 
kategóriában (Pedagógusok szakmai kompetenciáját fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani, a pályázat célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A 
programban igényelt támogatás 500.000,- Ft, saját erő 100.000,- Ft (az intézmény 
költségvetéséből) az intézmény rendelkezésére áll. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2006. augusztus 30. 
 
 
351/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése PHARE 2003. Közintézmények akadálymentesítése program 
keretében, a Petőfi Sándor Gimnázium és Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
Orlai Tagintézménye akadálymentesítésének megvalósítása beruházás esetében, a támogatás 
lehívása érdekében, a támogatás összegének megfelelő összeget: 4.460.000 Ft-ot, az 
intézmény részére biztosítja. 
Felelős: Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
352/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségének elősegítése PHARE 2003. Közintézmények akadálymentesítése program 
keretében a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 1. Sz. Általános Iskola 
Tagintézménye sportcsarnoka akadálymentesítésének és parkoló építésének megvalósítása 
beruházás esetében, a támogatás lehívása érdekében, a támogatás összegének megfelelő 
összeget: 5.013.000 Ft-ot, az intézmény részére biztosítja. 
Felelős: Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
353/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-5 cím: PH egyéb működési kiadásai előirányzatát 
      működési célú pénzeszközátadás, Sporttámogatások 
Mezőberényi SDSE (Kézilabda szakosztály)                                       megemeli     76 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                      76 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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354/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a 2006. évi 
kisebbségi önkormányzati választásokon közreműködő szavazat számláló bizottságok 
választott tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
4. Fesető Péter Kereki u. 65. 
5. Kis Sándorné Áchim u. 45. 
6. Köhler Józsefné Thököly u. 25. 
7. Mórocz Dénes Puskin u. 52. 
8. Schāffer Józsefné  Vésztői u. 30/A. szám 
alatti lakosokat, póttagnak Guba Julianna, Kossuth tér 2. szám alatti lakost. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
355/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberényben a 2006. évi 
önkormányzati és polgármesteri választásokon közreműködő szavazat számláló bizottságok 
választott tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
1 számú szavazókör. Helye: Kinizsi u. 13. Kinizsi úti óvoda 

1. Csikós Gábor                                          Erkel Ferenc u 18 
2. Kmellár Zoltánné  Vörösmarty u 26. 
3. Zubáné Gál Márta  Várkonyi u. 5. 
Póttag: Czirbuly Nóra  Erkel F. u. 12. 

2 számú szavazókör Helye: Kodály u. 8. Kodály Zoltán úti óvoda  
1. Bereczkiné Éber Ildikó                        Korona u 8 
2. Csirmaz Sándor  Korona u. 3. 
3. Tóth Lászlóné  Vésztői u. 48/A.  

3. számú szavazókör Helye: Jeszenszky u. 21. Idősek Otthona 
1. Gyurkó Csabáné                                   Jókai utca 58 
2. Csabai Károly                                       Madarász u 4 
3. Tormáné Báthori Zsuzsanna                 Zrinyi S u 79/a 

4. számú szavazókör Helye: Luther tér 1. 1. számú Általános Iskola 
1. Pál Imréné  Martinovics u 3. 
2. Henger Péter                                         Liget u 1/a 3.em.31 
3. Savolt Jánosné  Belencéresi u. 10. 

5. számú szavazókör Helye: Tessedik tér 1. Zeneiskola 
1. Andrésiné Daru Ilona   Kereki u. 26. 
2. Balázsné Dankó Hédi  Kereki u. 1. 
3. Éber Mihály      Kereki u. 53. 

6 számú szavazókör: Hősök u. 3. Idősek Klubja 
1. Hajkó Jánosné                                      Kossuth tér 13 
2. Bartó Róbertné                                     Fő utca 2 A. lh I/12 
3. Mezeiné Báthory Valéria                      Madarász u. 49/A 

7. számú szavazókör Helye: Kálvin u. 2. Kálvin úti óvoda 
1. Erdei Mihályné  József Attila u. 54. 
2. Grőszer Erzsébet  József Attila u. 14. 
3. Kozma Mária  József Attila u. 55. 

8. számú szavazókör Helye: Petőfi u. 27. Humánsegítő Szolgálat 
1. Rajnai Mártonné  Petőfi u. 35. 
2. Mucsi Gáborné  Gyóni Géza u 1/a 
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3. Vígh Sándorné  Csabai u. 38. 
9. sz. szavazók. Helye: Deák Ferenc u. 5-7. Iskola 

1. Gubis Andrásné  Deák F. u.   63. 
2. Marton Mihály  Deák F u. 48/A 
3. Bereczki Magdolna  Árpád u. 7/2. 

10. sz. szavazókör. Helye: Mátyás király u. 2. Mátyás király úti óvoda  
1. Benyó Istvánné  Oltványkert u. 44. 
2. Dombi Éva  Ókert 16. 
3. Winter László Józsefné                               Szabó Árpád u 7/2 

Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 
szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin, jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
356/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta Csávás István 
képviselő azon indítványát, hogy a 2006. szeptember 30-án megrendezésre kerülő motoros 
találkozó Liget téren történő megtartásáról legyen kikérve a Kölcsey lakótelep és a Hősök 
útjai lakótelep lakóinak is a véleménye.  
 
 
357/2006./VIII.25./sz. határozat 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Motorosok Baráti Köre megkeresésére, az általuk, 
2006. szeptember 30-án megrendezésre kerülő motoros bemutatót önkormányzati tulajdonú 
közterületen - Liget tér - engedélyezi azzal, hogy a rendezvény megtartásáról a szervezők 
értesítsék az esemény előtti házak lakóit. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
358/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zárt ülésen hozott 
310/2006./VII.17./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
359/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a közösségi személyszállítási célok 
megvalósítása érdekében, a Városi Közszolgáltató intézmény részére 2006.09.01-től 1 fő 
létszám előirányzatot biztosít (gépjármű-autóbusz vezető), és hozzájárul, hogy az alkalmazás 
és gépjármű üzemeltetés 2006. évi kiadásait /778 290 Ft-ot/ az intézmény saját 
költségvetéséből, szakfeladatok közötti belső átcsoportosítással kérelmének megfelelően 
biztosítsa: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
kiadási előirányzatán belül, 
751 845-0 szakfeladat 
Személyi juttatás előirányzatát csökkenti 589 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti 189 eFt-tal 
751 845-3 szakfeladat 
Személyi juttatás előirányzatát megemeli 267 eFt-tal 
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Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát megemeli 91 eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát megemeli 420 eFt-tal 
A Képviselő-testület megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját a 
személyszállítási, intézményi működési bevételi előirányzat módosítási javaslat 2006. 
novemberi Képviselő-testületi ülésre történő benyújtásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve előterjesztés benyújtása 2006. novemberi Képviselő-

testületi ülésre 
 
 
360/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény 1691/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatosan folytasson további 
tárgyalásokat az ajánlattevőkkel, köztük a Szálka 96 Kft.-vel is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
361/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Könyvpártoló Alapítvány, a 
Mezőberényi Ki Kicsoda kiadvány kiadásához támogatás biztosítás iránti kérelmét nem 
támogatja, a korábbi döntését nem kívánja megváltoztatni, ellenben kéri, hogy a honlapra 
kerüljön fel a könyvtár által elkészített kiadvány. 
Felelős: a Városi Könyvtár vezetője 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
362/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Bereczki Imre pályázatát, 
melyet Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló a 25/2003. (XII.22. 
MÖK) sz. rendelete alapján a Mezőberény Város épített örökségének, építészeti értékeinek 
megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények 
helyrehozatalának elősegítése tárgyában meghirdetett pályázatára nyújtott be. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 602 064 Ft 
Igényelt támogatás összege: 301 000 Ft 
A saját erő mértéke: 301 064 Ft 
A beruházás ütemezése: 2 hónap (várhatóan 2006. 08.-tól 2006. 10.-ig)  
Jelen támogatásból megvalósuló beruházások estében a pályázónak minimum 50 %-s 
önrésszel szükséges rendelkeznie! 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
363/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Kocsis László pályázatát, 
melyet Mezőberény Város önkormányzati képviselő-testülete az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló a 25/2003. (XII.22. 
MÖK) sz. rendelete alapján a Mezőberény Város épített örökségének, építészeti értékeinek 



104 

megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények 
helyrehozatalának elősegítése tárgyában meghirdetett pályázatára nyújtott be. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 630 000 Ft 
Igényelt támogatás összege: 315 000 Ft 
A saját erő mértéke: 315 000 Ft 
A beruházás ütemezése: 2 hónap (várhatóan 2006. 09.-től 2006. 11.-ig)  
Jelen támogatásból megvalósuló beruházások estében a pályázónak minimum 50 %-s 
önrésszel szükséges rendelkeznie! 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
364/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, támogatja Marton Mihály pályázatát, 
melyet Mezőberény Város önkormányzati képviselő-testülete az épített örökség helyi 
értékeinek védelmével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló a 25/2003. (XII.22. 
MÖK) sz. rendelete alapján a Mezőberény Város épített örökségének, építészeti értékeinek 
megőrzése, a városkép védelme és javítása, az azt rontó állapotú építmények 
helyrehozatalának elősegítése tárgyában meghirdetett pályázatára nyújtott be. 
A tervezett felújítás maximális bekerülési költsége: 1 008 348 Ft 
Igényelt támogatás összege: 500 000 Ft 
A saját erő mértéke: 508 348 Ft 
A beruházás ütemezése: 6 hónap (várhatóan 2006. 11.-től 2007. 04.-ig)  
Jelen támogatásból megvalósuló beruházások esetében a pályázónak minimum 50 %-s 
önrésszel szükséges rendelkeznie! 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
365/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Berényi Ktv. 
Szövetkezet a mezőberényi víztornyon maximum három antennát helyezzen el 2007. 
december 31-ig, amennyiben a szövetkezet az ellenszolgáltatásként ingyenesen felajánlott 
kettő helyett négy db internet kiépítést vállal. Az ingyenes internet szolgáltatás biztosítását a 
Képviselő-testület elfogadja. A polgármester későbbi időpontban jelöli ki a négy 
meghatározott intézményt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre, int. azonnal. 
 
 
366/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 312/2006./VII.17./ MÖK. sz. 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
 
367/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberény, Petőfi u. 7-9/6. sz. 973/A/6. hrsz.-ú 70 m2, komfortos önkormányzati ingatlant 
3.500.000 Ft-ért /Hárommillió-ötszázezer forint/ értékesítse Hoffmanné Baranya Róza 
Mezőberény, Madarász u. 41. sz. alatti lakos részére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
368/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
folytasson további tárgyalásokat az ENVIROCHEM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel 
ENVI Diszkont Töltőállomás létesítése tárgyában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal. 
 
 
369/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja az EURÓPA TING-
TING Kft. kérelmét, a Piaccsarnokot nem kívánja megosztani, áruház kialakítására nem adja 
bérbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
370/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lukács Antal Mezőberény, Puskin u. 
9. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben, a 3026/2006. ikt. szám alatt 
hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
371/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberényi Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pataki Jánosné Mezőberény, Puskin 
u. 9. szám alatti lakos rendszeres szociális segély tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja, 
az 1752-2/2006. ikt. szám alatt hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a 
jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
372/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 2006. évi 
önkormányzati képviselő és polgármester választás jelöltjeinek megjelentetésére különszám 
készüljön a Mezőberényi Hírmondó önkormányzati újságnál. 
 
 
 
373/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberényi 
Hírmondó újság külön lapjaként 2006. szeptember 15-én megjelenésre kerüljön a választási 
bizottság által nyilvánosságra hozott hivatalos jelölt lista a 2006. évi önkormányzati képviselő 
és polgármester választás jelöltjeiről. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Hírmondó szerkesztője 

Határidő: értelem szerint, szept.15. 
 
 
374/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Pallagi Máriát a Városi 
Könyvtár szakképzett könyvtárosát 2007. április 30-ig a vezető helyettesítésével a vezető 
felmentési idő azon időtartamától, amikortól Várfalvi Erzsébet a munkavégzés alól fel van 
mentve, egyetértve azzal, hogy a személyi jellegű kérdések intézését a polgármesterrel 
egyeztetve lássa el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Pallagi Mária könyvtáros 
Határidő: értelem szerint, 2007. április 30. 
 
 
375/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója a Békés Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 
felé kérelemmel éljen a nőgyógyászat heti 4 óra rendelési idő elismerése érekében. A 
Képviselő-testület támogatja és felkéri Kovács Edina igazgatót, hogy írja meg a pályázatot az 
óraszám engedélyeztetésére és azt nyújtsa be október 31-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Kovács Edina igazgató 
Határidő: int. azonnal 
 
 
376/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Rt. kezelje továbbra is az Rt.-nél lévő, Mezőberény Város Önkormányzatát 
megillető részesedést összevont címletű részvényként.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
377/2006./VIII.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megvásárolja a Mezőberény, 3595/1. 
hrsz.-ú 424 m2 alapterületű, „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant összesen 889.400,- Ft 
vételárért, melynek fedezete a költségvetés általános tartaléka, a következők szerint: 
Rigó Imre és felesége (Bukor Irén) Mezőberény, Hajnal u. 11. szám alatti lakosoktól 207 m2-
t, melynek vételára 455.400,- Ft. 
Puskel Julianna (tulajdonos) és Puskel Pálné (haszonélvező) Mezőberény, Hajnal u. 13. szám 
alatti lakosoktól 217 m2-t melynek vételára 434.000,- Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2006.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete a 4/2006.(II.13.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város Önkormányzata 2006. 
évi költségvetéséről" módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2006.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
többször módosított 8/1996.(IV.22.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2006.(VIII.28.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
378/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, képviselői indítványra, nem 
támogatta az ülés napirendjére tett javaslatból a nyílt ülésre tervezett 5/8. sz. bejelentés -
EURÓPA TING-TING Kft. újabb bérleti ajánlata (piaccsarnok rész bérbevételére – kínai 
áruház kialakítása céljára)- napirendről történő levételét. 
 
 
379/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 571/2005./XI.25./sz., 29/2006./I.27./sz., 

30/2006./I.27./sz., 628/2005./XII.22./sz., 31/2006./I.27./sz., 150/2006./IV.28./sz., 
161/2006./IV.28./sz., 162/2006./IV.28./sz., 163/2006./IV.28./sz., 
181/2006./IV.28./sz., 209/2004./IV.30./sz., 245/2006./V.26./sz., 
248/2006./VI.12./sz., 260/2006./VI.30./sz., 340/2005./VI.24./sz., 
357/2006./VIII.25./sz., 369/2006./VIII.25./sz., 370/2006./VIII.25./sz., 
371/2006./VIII.25./sz., 374/2006./VIII.25./sz., 376/2006./VIII.25./sz., 
167/2006./IV.28./sz., 168/2006./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

2/2. Városi nagy-rendezvények kérdése 2007. évben (70/2004./II.27./sz. lejárt hat.) 
2/3. Az önkormányzati sporttámogatási alap 2006. évi tartalékalapjának felhasználása 
2/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

3./ Mezőberény Város Önkormányzatának beszámolója a ciklusban végzett tevékenységéről 
4./ A város egészségügyi helyzetéről tájékoztató 
5./ Bejelentések 

5/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (1 határozat) 
5/2. Mezőberény Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosítása 
5/3. ÁFA kulcs változás miatti rendeletmódosítások 
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˗ A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló rendelet módosítása 

˗ A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet 
módosítása 

˗ Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
˗ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása 

5/4. Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt előirányzat módosítása 
5/5.Petőfi Sándor Művelődési Központ részére pályázati saját forrás biztosítása /Berényi 

Napok.../ 
5/6. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (A-G-ig 7 határozat) 
5/7. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (gimnázium kérelme- 1 határozat) 
5/8. TING TING Kft. kérelme a Mezőberényi Piaccsarnok bérbevételére. 
5/9. A Városi Kálmán fürdő átalakítási munkái. 
5/10 Andresin és Társai Végrehajtó Iroda nyilatkozat kérése (elővásárlási jog Csabai út 

60/1.) 
5/11 Városi Könyvtár pótelőirányzat biztosítás iránti kérelme NKA pályázathoz. 
5/12 Október 23-i nemzeti ünnep rendezvényei 
5/13 Békési Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása (2 db határozat) 
5/14 Dégáz Rt. ajánlata Jeszenszky utcai 100 fm gerincvezeték és mellékvezeték 

megvételére 
5/15. A 2006. évi önkormányzati képviselő és polgármester választásokban közreműködő 

szavazatszámláló bizottság kiegészítése, új tag választása.  
5/16. Egyéb bejelentések 

6./ Zárt ülés / személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása / 
6/1. B.S. részére a mezőberényi 3243 hrsz.-ú 819 m2 alapterületű ingatlan értékesítése 

/Szénáskert u. 58./ 
6/2. Jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyási kérelme (Frey Á. u. 22.) 
6/3. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés (Mezei Józsefné) 
6/4. Mezőberény-Békés közötti kerékpárút építés (pályázati anyag készítés) - szóbeli 
6/5. Székely és Társa Kft. telekvásárlási kérelme. 
6/6. TAPPE Szállítási és Feldolgozó Kft. társasági szerződésének módosítása  
6/7. Egyéb bejelentések 

 
 
380/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. augusztus 25-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
381/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
382/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a a 571/2005./XI.25./sz., 
29/2006./I.27./sz., 30/2006./I.27./sz., 628/2005./XII.22./sz., 31/2006./I.27./sz., 
150/2006./IV.28./sz., 161/2006./IV.28./sz., 162/2006./IV.28./sz., 163/2006./IV.28./sz., 
181/2006./IV.28./sz., 209/2004./IV.30./sz., 245/2006./V.26./sz., 248/2006./VI.12./sz., 
260/2006./VI.30./sz., 340/2006./VI.24./sz., 357/2006./VIII.25./sz.,  369/2006./VIII.25./sz., 
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370/2006./VIII.25./sz., 371/2006./VIII.25./sz., 374/2006./VIII.25./sz., 376/2006./VIII.25./sz., 
167/2006./IV.28./sz., 168/2006./IV.28./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
383/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2007 évi városi 
nagy-rendezvényekről (70/2004./II.27./sz. lejárt határozat) előterjesztett beszámolót érdemben 
a választások után megalakult képviselő-testület tárgyalja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
384/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az 
Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolóját a 2006. évi sporttámogatás tartalékalapjának a 
felosztásáról. 
 
 
385/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
386/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2002-
2006-os választási ciklusban végzett munkájáról előterjesztett beszámolót. 
 
 
387/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Mezőberény egészségügyi ellátásáról 
és az ügyeleti ellátás helyzetéről” című beszámolót a módosításokkal, kiegészítésekkel együtt 
elfogadja. 
 
 
388/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a következő testület figyelmébe 
ajánlja „Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az ügyeleti ellátás helyzetéről” című 
beszámolóban az Egészségügyi és Szociális Bizottság által előterjesztett javaslatokat, és kéri, 
hogy működése elején -a 2007. évi költségvetés ismeretében- próbáljon hathatós 
intézkedéseket tenni az anyagi kötelezettség (fejlesztések) vállalása érdekében. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
389/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
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    - Hitelek felvétele (Felhalm. célú) bevételek előirányzatát         csökkenti  „-”52.584 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- Felhalmozási és Tőke jellegű bevételek bevételi előirányzatát megemeli      16.400 eFt-tal 
  (Önkormányzati lakások értékesítése) 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
- a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”5.000 eFt-tal 
    - Felhalmozási kiadások, kiadási előirányzatát                             csökkenti „-”17.530 eFt-tal 
          - Mezőberény Város utca fásítási programjának megvalósítása:  -3.000 eFt 
          - Városháza – Békési úti új lakótömbök, Juhász Gyula utcai 
              idősek otthona által határolt Önkormányzattal lévő belső 
              terület rendezésein bemutatott vázrajz alapján Rendezési terv 
              540/2003./IX.5./ MÖK hat alapján  Tervezési és 
              kivitelezési kiadás ~becsült össz.: 18000 eFt:                           -2.900 eFt 
          - A Városi Strandon létesülő gyógymedence kialakításához 
              - Közfürdő korszerűsítésének támogatása pályázathoz 
              - pályázati saját erő biztosítása. (Teki ill. Egyéb pályázatok): -10.000 eFt 
          - A Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” című 
              - a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett 
              pályázathoz saját forrás biztosítása: - A Polgármesteri 
              Hivatal földszintjén kialakítandó akadálymentes 
              WC megvalósítása: 1630 - Sikertelen pályázat: 
              274/2006.VI.30. MÖK. sz. határozattal +250 eFt biztosítása. 
              A Polgármesteri Hivatal földszintjén kialakítandó 
              akadálymentes WC megvalósításához bizt. előirányzatának 
              megemelése - pályázati díj:   10 eFt - tervezési díj: 240 eFt.:   -1.630 eFt 
    - Felújítási kiadások, kiadási előirányzatát                                  csökkenti „-”13.654 eFt-tal 
          - Mezőberény, Békési út 1. sz. alatti épület /, berendezés/ 
              Irattár kialakítás,berendezés:becsült összeg: 8000 eFt:             -4.991 eFt 
          - Városi játszótér felújítása, kialakítása:                                        -7.995 eFt 
          - A Műemléki és Szakmai Kollégium által kiírt 
              - Műemléki és régészeti célok megvalósításának 
              igénybevételére pályázathoz saját forrás biztosítása: 
              - Wenckheim-Fejérváry Kastély felújítása: 6860 
              Wenckheim – Fejérvári Kastély tetőszerkezetének felújítása:  -6.668 eFt 
          - Városi utak, járdák, parkolók felújítása                                     +6.000 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
390/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az I. Kerületi Evangélikus 
Egyházközség 2006. szeptember 15-én  keltezett (471-85/2006. számon iktatott) kérelmére a 
nemzetközi rézfúvós táborukra elnyert önkormányzati támogatás felhasználhatóságával 
kapcsolatban az Oktatási és kulturális bizottság 95/2006.(IX.13.) számú határozatát (a 
bizottság 81.000 Ft támogatást nyújt a rendezvényhez és kéri az 59.000 Ft különbözet 
befizetését az önkormányzat számlájára) helybenhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Siklósi István bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 



111 

391/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a nemzetközi 
kapcsolatok támogatására -I. ker. Evangélikus Egyházközség részére- megítélt, de teljes 
összegben nem felhasználhatónak tartott összeg (59.000 Ft) a 2007. évi ugyanilyen célú 
önkormányzati támogatásoknál kerüljön felhasználásra. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2007 évi költségvetés tervezése 
 
 
392/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy  a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ részére az AVOP LEADER+ Körösök Völgye Helyi 
Akciócsoport pályázatához: Berényi Napok a térség jegyében – pályázati saját forrásként a 
2007. évi költségvetésben 700 E Ft biztosításra kerül a polgármester által kiadott  igazolás 
alapján. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2007. évi költségvetési terv készítése 
 
 
393/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
       Felhalmozási kiadások előirányzatán belül, 
     - A Tervezési munkálatok fedezetére előirányzatát                      csökkenti    „-”79 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - Mb. belterület Szabó Á. u. - Szarvasi úton tervezett kerékpárút 
       úthatósági eng. díj (Bm. Közlekedési Felügyelet)                                              79 eFt-tal 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
       Felhalmozási kiadások előirányzatán belül,                 
      - Belterületi csapadékvíz elvezetés belterületi 
       vízrendezési tanulmány elkészítése fedezetére előirányzatát       csökkenti „-”800 eFt-tal 
      - Belterületi csapadékvíz elvezetés belterületi 
       vízjogi engedély kérelem 
       szolgáltatási díjak fedezetére előirányzatát                                  megemeli      800 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
394/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - A.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
        Vis maior támogatás /Céljellegű decentralizált támogatás/ 
        2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatt kialakult 
        belvíz elleni védekezési költségek részl. megt. előirányzatát    megemeli     119 eFt-tal 
     - B.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
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        Egyéb központi támogatás, Nyári gyermekétkeztetés tám. 
        /Szociális nyári gyermekétkeztetés tám./ előirányzatát              megemeli   1.699 eFt-tal 
     - C.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
        Központosított előirányzat: Kiegészítő támogatás Nemzetiségi 
        nevelési, oktatási feladatokhoz c.) nemzetiségi tankönyvtámogatás 
        és szakmai szolgáltatás  előirányzatát                                         megemeli        991 eFt-tal 
     - D.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
        Központosított előirányzat: 
        Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                    megemeli     3.358 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     - A.) 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
        901 116-3 Szennyvízelvezetés, kezelés szakfeladat 
        Belvízvédekezés kiadásai, dologi kiadási előirányzatát              megemeli        119 eFt-tal 
     - B.) 7-4.cím: PH. igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát 
        /Nyári gyermekétkeztetés tám./                                                   megemeli     1.699 eFt-tal 
     - C.) 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
       Dologi kiadási előirányzatát /Nemzetiségi tankönyv támogatás 
       és szakmai szolgáltatás/                                                               megemeli        991 eFt-tal 
     - D.) 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
       Pénzeszközök átadása működési célra, Társ. szoc. jutt., 
       Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                     megemeli     3.358 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
395/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - A.) Támogatásértékű működési bevételek 
        Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                megemeli          17 eFt-tal 
     - B.) Támogatásértékű működési bevételek 
        Regisztrációs ügyfélkapu /Bm. Adatfeld. Hiv./ előirányzatát    megemeli          62 eFt-tal 
     - C.) Támogatásértékű működési bevételek 
        Kulturális szakemberek képzéséhez normatív támogatás 
        az Országos Széchenyi Könyvtártól előirányzatát                      megemeli        210 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
        Pénzeszközök átadása működési célra, (Társ. szoc. jutt.) 
        kiadási előirányzatán belül, 
        Kiegészítő Gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                 megemeli          17 eFt-tal 
     - 7-4.cím: PH. Igazgatási kiadásai, dologi kiadási előirányzatát 
        /Regisztrációs ügyfélkapu/                                                           megemeli          62 eFt-tal 
     - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény 
        Személyi juttatások előirányzatát 
        /Kulturális szakemberek normatív támogatása/                           megemeli          15 eFt-tal 
     - 5-2.cím: Városi Könyvtár 
        Személyi juttatások előirányzatát 
        /Kulturális szakemberek normatív támogatása/                           megemeli          75 eFt-tal 
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     - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
        Személyi juttatások előirányzatát 
        /Kulturális szakemberek normatív támogatása/                          megemeli        120 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
396/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-”499 eFt-tal 
- 7-4.cím: PH. Igazgatási kiadásai előirányzatát                                  megemeli       499 eFt-tal 
    ezen belül: 
        Személyi juttatások előirányzatát:                   420 eFt-tal 
        Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:  79 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
397/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
     Pénzeszközök átadása működési célra, 
     Kiemelt városi rendezvény kiadási előirányzatát                         csökkenti   „-”1.000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
   - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ 
     dologi kiadási előirányzatát 
     /Berényi Napok rendezvény megvalósításához/                          megemeli       1.000 eFt-tal 
- - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
     Pénzeszközök átadása működési célra, 
     Támogatásértékű kiadás: Bérlakás számlák bankszámlák egyenlege 
     (átadás a Városi Közszolgáltató Intézménynek) előirányzatát     csökkenti „-”37.180 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
     Támogatásértékű működési bevételek (Bérlakás számlák 
     bankszámlaegyenlegének átvétele) bevételi előirányzatát                                37.180 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
398/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
       Felújítási kiadások előirányzatán belül, 
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       Fedezet a 2005. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 
       (2005. évi céljellegű decentralizált tám. - Vis maior) 
       2005.08.15-23. között belvíz által károsodott 
       Önkorm. int. helyreállítása (Mb., Liget tér 5. sz.) 
       kiadási előirányzatát                                                                    csökkenti „-”1.399 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül, 
       a Pénzeszközök átadása Fejlesztési célra, ill. 
       támogatás értékű kiadás előirányzatát (1.398.757 Ft-tal)             megemeli     1.399 eFt-tal 
       Mezőberény, Liget tér 5. sz. alatti pedagógiai szakszolgálat 
       épület-átalakítás többletköltségeinek biztosítása saját forrásként 
       a Békési Kistérségi Társulás részére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
399/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                       csökkenti „-”170 eFt-tal  
ezen belül: 
                 Személyi juttatás:                                    -132 eFt 
                 Munkaadókat terhelő járulék:                   -38 eFt 
ezzel egyidejűleg megemeli 
4.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                                                        170 eFt-tal 
Dologi kiadások 170 eFt 
Kodály Óvoda részére, Játékvásárlásra és egyéb karbantartási kiadásokra 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
400/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül, 
       Intézményi működési bevételek előirányzatát                              megemeli     3.045 eFt-tal  
          - Vendégétkeztetés:                           2.180 eFt 
          - ÁFA bevétel:                                      320 eFt 
          - Egyéb bevétel 
            (Emelt szintű érettségi OKÉV-tól):   545 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
          - a Személyi juttatások előirányzatát                                       megemeli      1.005 eFt-tal 
          - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                   megemeli           96 eFt-tal 
          - a Dologi kiadások előirányzatát                                            csökkenti    „-”252 eFt-tal 
          - a Működési célú Pénzeszközátadások, 
            Támogatásértékű kiadások előirányzatát                               megemeli      2.268 eFt-tal 
          - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                      csökkenti    „-”672 eFt-tal 
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          - a Felújítási kiadások előirányzatát                                         csökkenti „-”1.500 eFt-tal 
          - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                   megemeli      2.100 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
401/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az EURÓPA TING-TING Kft. 
kérelmét nem támogatja, a 300 eFt+ÁFA összegben tett szóbeli ajánlatra sem kívánja a 
Piaccsarnokot kínai üzlet kialakítására bérbe adni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
402/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Kálmán fürdő 
elektromos rendszerének átalakításához kapcsolódó többletköltségeket elismeri, és a Városi 
Közszolgáltató Intézmény, üzemeltető részére, a többletköltségek fedezetére nettó 277 eFt-ot 
biztosít a 2006. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József Közszolg. Int. igazgatója 
Határidő: int. azonnal 
 
 
403/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény  Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
ALTERRA Építőipari Kft. Budapest vállalkozóval 2004. októberében kötött, a Városi 
Kálmán fürdő gyermekmedence építése tárgyú szerződés módosításra kerüljön, a Város 
Közszolgáltató Intézmény lépjen  az önkormányzat jogutódjaként a szerződésbe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József Közszolg. Int. igazgatója 
Határidő: int. azonnal 
 
 
404/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Andresin és Társai Végrehajtó Iroda 
megkeresésére hivatkozva 0400/-vh 1847/2005. (régi VH /Lajstrom szám/ értesítési számra 
kinyilatkozza, hogy a mezőberényi 644 hrsz. (Csabai út 60/1.) 1/1. alatt lévő ingatlan 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
405/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Városi Könyvtár részére, a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram; Könyvtári dokumentumok állományvédelme: Könyvtári 
dokumentumok újraköttetésére kiírt pályázathoz saját forrásként, 170 eFt-ot /30 %-os önrészt/ 
biztosít a 2006. évi költségvetése Általános tartalékának terhére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
406/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1956-os forradalom 50. 
évfordulójához kapcsolódó városi rendezvényekről úgy határoz, hogy azok a következő 
sorrendben kerüljenek lebonyolításra: 
-     Október 23-án 8.30 órakor ünnepi képviselő-testületi ülés a Városházán, majd   
6. 56 emlékezete a korabeli sajtó tükrében kiállítás megnyitása (OPS Muzeális Gyűjtemény) 
7. Megemlékezés és koszorúzás a városi köztemetőben (ünnepi beszédet mond: Dr. Erdész 

Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
407/2006./XI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 
létrehozásáról szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Megállapodás” 
módosítását a Békési Kistérségi Társulás 33/2006./IX.12./ számú határozatában foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
408/2006./XI.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 
létrehozásáról szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Megállapodás” 
módosítását a Békési Kistérségi Társulás 59/2005./IX.13./ számú határozatában foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
409/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 
Jeszenszky u. utcai négy ingatlant ellátó, önkormányzati tulajdonú gázvezetéket -100 fm 
gerincvezeték és 50 fm mellékvezeték- a DÉGÁZ Zrt. Szeged ajánlata alapján nettó 520.000,-
Ft+ 20%ÁFA, összesen 624.00,-Ft bruttó eladási áron értékesíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
410/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2006. évi 
önkormányzati és polgármesteri választásokon közreműködő szavazat számláló bizottságok 
választott tagjai közé a 3. számú szavazókörben (Helye: Jeszenszky u. 21. Idősek Otthona) 
Tormáné Báthori Zsuzsanna helyére Crappán Katalin Mezőberény, Zrínyi sgt. 59. sz. alatti 
lakos kerüljön. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
411/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi 3243 hrsz.-ú 819 m2 
területű, kivett művelési ágú, Mezőberény, Szénáskert u. 58. szám alatti, önkormányzati 
tulajdonú ingatlan 20 Ft/m2 vételáron /16.380 Ft/ értékesíteni kívánja Bíró Sándor 
Mezőberény, Szénáskert u. 58. szám alatti lakos részére. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
412/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Varga Artúrné /ln. Vincze 
Ilona, sz: 1953.09.28./ és fia Varga Zsolt /sz: 1980.04.08/ között, a Mezőberény, Frey Á. u. 
22. szám alatti, 603 hrsz-ú ingatlan ½ tulajdoni hányada tekintetében, megkötni kívánt 
ajándékozási szerződés létrejöttéhez az önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog 
érintetlenül hagyása mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
413/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete Mezei Józsefné Mezőberény, Rózsa u. 
31. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezését elutasítja a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben a 3182/2006. ikt.sz. alatt 
hozott határozatát helyben hagyja, és részleteiben a jegyzőkönyvhöz csatolt határozatot hozta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
414/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Székely és Társa Vas- és Műszaki 
Kereskedelmi Kft. idősek otthona építése beruházás megvalósításához az önkormányzat 
tulajdonában lévő 3711/24 hrsz.-ú telekből kb. 600 m2 területet bruttó 2.200 Ft/m2 áron 
értékesít azzal a kikötéssel, ha a beruházás nem valósul meg, a mellékelt vázrajzon szereplő 
értékesítési területet az eladási áron visszavásárolja. Az összes járulékos költségek a vevőt 
terhelik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
415/2006./IX.22./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
TAPPE Szállítási és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság által benyújtott Társasági 
Szerződés Módosítás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2006.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete a többször módosított 4/2006.(II.13.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről" módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2006.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2006.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2006.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 52/2005.(XI.28.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2006.(IX.25.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
416/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alakuló testületi ülés 
munkaülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1. A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása  
2. A polgármester programjának ismertetése 
3. Alpolgármester illetményének megállapítása 
4. Alpolgármester választás titkos szavazással 
5. Önkormányzat bizottságainak megválasztása 
6. SZMSZ módosítása (rendelet alkotás) 
7. Önkormányzati képviselők illetményének megállapítása (rendelet alkotás) 
8. Bejelentések 
 
 
417/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
illetményét havi 496.800 Ft-ban (azaz a köztisztviselői illetményalap 36.800 Ft 13,5%-os 
szorzata szerint) állapítja meg, amit 2006. október 1-jétől, megválasztása napjától kezdődően 
engedélyez kifizetni. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
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418/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
költségtérítését költségátalányban állapítja meg megválasztása (2006. október 1.) napjától, 
havi 105.300 Ft-ban, azaz az illetménye (496.800 Ft) 21,2%-ában. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
419/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság megválasztásáig a titkos szavazással történő választások lebonyolítására 
szavazatszámláló bizottságot hozott létre, melynek tagjai: Debreczeni Gábor elnök, Babinszki 
Szilárd, T. Wagner Márton tagok.  
 
 
420/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíját havi 170.000,- Ft-ban állapítja meg, megválasztása napjától 
kezdődően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
421/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy Harmati László jelölésével az alpolgármester választás nem volt 
eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
422/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy II. fordulóban történő Harmati László jelölésével az alpolgármester 
választás nem volt eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
423/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy Valentinyi Károly jelölésével az alpolgármester választás nem volt 
eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
424/2006./X.16./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy II. fordulóban történő Valentinyi Károly jelölésével az alpolgármester 
választás nem volt eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2006.(X.17.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
szabályzatáról módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2006.(X.17.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
425/2006./X.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli testületi ülés 
munkaülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Alpolgármester választás 
2./ Bejelentések 
 
 
426/2006./X.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy Hoffmann Dániel jelölésével az alpolgármester választás nem volt 
eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
427/2006./X.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy Wagner Márton jelölésével az alpolgármester választás nem volt 
eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
428/2006./X.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság elnökének és két tagjának megválasztása történjen meg titkos 
szavazással. 
 
 
429/2006./X.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elnökének Hoffmann Dániel képviselőt, tagjainak Fekete József és Litvai György 
képviselőket választotta meg. 
 
 

*** 
 
 
430/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A képviselő-testület bizottságainak (elnök, tagok) megválasztása. 
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2./ Alpolgármester választás 
3./ Wagner Márton volt alpolgármester végkielégítésének megállapítása. 
4./ Bejelentések 
 
 
431/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati 
bizottságok külső, szakember tagjainak megválasztása, egyeztetések után egy későbbi testületi 
ülésen történjen meg, 
 
 
432/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Babinszki 
Szilárd képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
433/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és 
Kulturális Bizottság elnökének titkos szavazással történő megválasztásához Onody Gyuláné 
képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
434/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Barna Márton 
képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
435/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Oktatási és 
Kulturális Bizottság tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Debreczeni Gábor 
és Szekeres Józsefné képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra, és a több szavazatot 
(legalább a minősített többségi igenszavazatot) elért képviselő legyen a bizottság tagja. 
 
 
436/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökének titkos szavazással történő megválasztásához Balta Ádámné 
képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
 
437/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztásához Lestyán Ádám és 
T. Wagner Márton képviselők neve kerüljön fel a szavazólapra. 
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438/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Debreczeni Gábor 
és Szekeres Józsefné képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra, és a több szavazatot 
(legalább a minősített többségi igenszavazatot) elért képviselő legyen a bizottság tagja. 
 
 
439/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének titkos szavazással történő megválasztásához Kovács 
Lászlóné képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
440/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjainak titkos szavazással történő megválasztásához Csávás István 
és Halász Ferenc képviselők neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
441/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy Babinszki Szilárd nem kapta meg a minősített többségi szavazatot, nem 
lett megválasztva az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tagjának. 
 
 
442/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökének Kovács Lászlóné képviselőt, tagjainak Csávás István és Halász Ferenc képviselőket 
választotta meg. 
 
 
443/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnökének Onody Gyuláné képviselőt, tagjainak Barna Márton és Debreczeni Gábor 
képviselőket választotta meg. 
 
 
444/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
elnökének Balta Ádámné képviselőt, tagjainak Lestyán Ádám, Szekeres Józsefné és T. 
Wagner Márton képviselőket választotta meg. 
 
 
445/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a titkos szavazás eredményként 
megállapította, hogy Harmati László jelölésével az alpolgármester választás nem volt 
eredményes, mert nem kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
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446/2006./X.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Wagner Márton volt alpolgármester 
részére az 1994. évi CXIV. Tv. 2. § /2/ és /3/ bekezdés alapján 3 havi tiszteletdíjának 
megfelelő összegű, bruttó 511.800,- Ft végkielégítést állapít meg, és elrendeli kifizetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal.  
 
 

*** 
 
 
447/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli testületi ülés napirendjét 
az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A képviselőtestület szervei létrehozása és alpolgármester választás. 
2./ Bejelentések. 
 
 
448/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság tagjának titkos szavazással történő megválasztásához Babinszki 
Szilárd képviselő neve kerüljön fel a szavazólapra. 
 
 
449/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság külső, szakember tagjának titkos szavazással történő 
megválasztásához Dr. Baukó Márton és Dr. Mihala András neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
450/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, 
Gazdasági Bizottság külső, szakember tagjának titkos szavazással történő megválasztásához 
Kohút Pálné neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
451/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság kettő külső, szakember tagjának titkos szavazással történő 
megválasztásához Borgula Györgyné, Dr. Burján Katalin, Dr. Dóczy Balázs, Kozma Mária 
neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
452/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Oktatási és 
Kulturális Bizottság kettő külső, szakember tagjának titkos szavazással történő 
megválasztásához Jozaf Csaba, Kajlik Péter, Papp Zoltán, Szilágyiné Kemény Mária neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
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453/21006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság tagjának Babinszki Szilárd képviselőt megválasztotta. 
 
 
454/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként 
megállapította, az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság külső, szakember tagjának 
megválasztásához sem Dr. Baukó Mártont, sem Dr. Mihala András nem kapta meg a 
minősített többségi szavazatot. 
 
 
455/2002./XII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
külső, szakember tagjának Dr. Burján Katalint megválasztotta. 
 
456/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
külső, szakember tagjának Kohut Pálnét megválasztotta. 
 
 
457/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
kettő külső, szakember tagjának Papp Zoltánt és Szilágyiné Kemény Máriát megválasztotta. 
 
 
458/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság külső, szakember tagjának titkos szavazással történő választás II. 
fordulójában Dr. Baukó Márton és Dr. Mihala András neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
459/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság külső, szakember tagjának titkos szavazással történő választás II. 
fordulójában Dr. Dóczy Balázs és Kozma Mária neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
460/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság külső, szakember tagjának Dr. Baukó Mártont megválasztotta. 
 
 
461/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként 
megállapította, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külső, szakember tagjának 
megválasztásához sem Dr. Dóczy Balázs, sem Kozma Mária nem kapta meg a minősített 
többségi szavazatot. 
 
 



125 

462/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság külső, szakember tagjának titkos szavazással történő megválasztása 
érdekében újabb fordulóban Dr. Dóczy Balázs és Kozma Mária neve felkerüljön a 
szavazólapra. 
 
 
463/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Közbeszerzési 
Bíráló Bizottság elnökének titkos szavazással történő megválasztása érdekében T. Wagner 
Márton képviselő neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
464/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
külső, szakember tagjának Kozma Máriát megválasztotta. 
 
 
465/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közbeszerzési Bíráló Bizottság 
elnökének T. Wagner Mártont megválasztotta. 
 
 
466/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5 tagú Közbeszerzési Bíráló 
Bizottságot alakít, melynek elnöke: T. Wagner Márton képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság tagja; 
tagjai:  Balta Ádámné képviselő a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke, 
             Hoffmann Dániel képviselő az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke, 
             Kovács Lászlóné képviselő a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 
             Onody Gyuláné képviselő az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke. 
 
 
467/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 420/2006./X.16./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
468/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 35/2006./XI.6./ MÖK sz. rendelete 
értelmében az SZMSZ 47.§./1/ bekezdése szerint megválasztott társadalmi megbízatású 
alpolgármesterek tiszteletdíját havi 85 - 85 eFt-ban állapítja meg, megválasztásuk napjától 
kezdődően. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
469/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 



126 

alpolgármesterek titkos szavazással történő megválasztásához Harmati László és Valentinyi 
Károly képviselők neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
470/2006./XI.6./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati László és Valentinyi Károly 
képviselőket társadalmi megbízatású alpolgármesterekké választotta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2006.(XI.06.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
szabályzatáról módosítására 
 
 
 

*** 
 
 
 
471/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ A Képviselőtestület állandó bizottságaiba beválasztott külső szakembertagok eskütétele. 
2./ Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság beszámolója a képviselői 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vizsgálatáról  
3./ Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
4/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 390/2006./IX.22./sz., 401/2006./IX.22./sz., 

404/2006./IX.22./sz., 407/2006./XI.22./sz., 409/2006./XI.22./sz., 412/2006./IX.22./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

4/2. Városi rendezvények és a nemzetközi kapcsolatok támogatására pályázati kiírások 
(116/2006./III.31./sz. hat.) 

4/3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
5./ - Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (6 db határozat)  
      - Intézményi átcsoportosítási javaslatok (2 db határozat) 
6./ Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 4/2006./II.13/ MÖK 

sz. rendelet módosítása 
7./ Mezőberény Város Önkormányzata 2006. I-III. negyedévi költségvetése teljesítéséről 

beszámoló. 
8./ Tájékoztató Mezőberény város 2007. évi költségvetésének koncepciója tervezetéről. 
9./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

˗ Önkormányzati tulajdonban lévő 4/2 hrsz. beépítetlen terület megosztása és a 6 hrsz.-
idősek otthona telekhatár módosítása (1 db határozat) 

˗ Az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000.(VI.26.) MÖK. sz. rendelet módosítása (rendelet) 
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˗ Az épített örökség helyi értékeinek védelmében összefüggő szabályokról és 
önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK. sz. rendelet módosítása 

˗ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.)MÖK. sz. rendelet 
módosítása 

˗ Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló, 13/2006.(IV.3.) 
MÖK. sz. rendelet módosítása 

˗ Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
˗ A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló rendelet módosítása 

(helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés menetdíja) 
˗ 23/2003.(XII.24.) MÖK sz. rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési 

szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről 
módosítása. 

10./ Bejelentések 
10/1. Murony Községi Önkormányzat kérése települési folyékony hulladékának 
befogadására 
10/2. Budai N. A. utcai átemelő cseréje 
10/3. Fenntartói képviselet az iskolaszékekben 
10/4. Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázati kiírása 
10/5. Kistérségi együttműködési lehetőségek 
10/6. Békés Megyei Vízművek hozzájáruló nyilatkozat kérése az Rt. üzemeltetésében 

lévő, önkormányzat résztulajdonát képező Makkosháti Vízmű leselejtezéséhez 
illetve lebontásához. 

10/7. Békés Megyei Diáksport Tanács kérelme. 
10/8. Városi Közszolgáltató Intézmény működési bevételi előirányzat módosítási javaslata 
10/9. Mezőberény Városszépítő és Városvédő Egyesület elképzelése, vállalása a Városi 

Liget főbejárati kapu készítésének megvalósításához 
10/10. Nyilatkozat kérése részarány-tulajdonú földek kiadását követő árkok, csatornák 

átadásához 
10/11. A Berényi Napok 2006. rendezvény költségeinek részletes kimutatása. 

11./ Zárt ülés /személyiségi jogot, ill. üzleti érdeket érintő vagyoni ügyek tárgyalása/ 
11/1. Vis maior felújításokkal egy időben elvégzett pótmunkák fedezetbiztosítása 
11/2. A Városi Kálmán fürdő vízjogi üzemeltetési engedélye 
11/3. Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez támogatás. 
11/4. A Városi Könyvtár személyi jellegű ügyeiben való véleménykérés 
11/5. A Lungo Drom Mezőberényi Szervezet és a Mezőberényi Cigány Gyermekekért 

Egyesület segítség kérése irodahelyiség vagy önkormányzati épület bérbevételéhez. 
11/6. Vasút és Szabó Á. utcai kerékpárút pályázat saját erő biztosítása. 
11/7. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelme a Mezőberény Központi 

Orvosi Ügyelet helyiségének tető és nyílászáró cseréjére. 
11/8. Bayer Mihály nagykövet mellszobor állítási kérelme Dütsch Zsolt emlékére. 
11/9. Mezőberény, Kinizsi u. 13. sz. alatti óvoda homlokzat felületképzési munkáinak 

költségvetés összesítője. 
11/10. A Wenckheim-Fejérváry kúria tetőszerkezetének felújítására beadott, nyertes 

pályázat támogatási szerződésének pontosítása.  
11/11. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetébe tag  

delegálása 
11/12. Békés Megyei Vízművek Rt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 
11/13. Zöldfelület pályázati lehetőség megtárgyalása 
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472/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelzéssel él a Békés Megyei 
Közútkezelő Kht. felé, hogy a Kht. minél rövidebb idő alatt gondoskodjon a 47. sz. 
főközlekedési út új szakaszának /alsó csabai út/ helyrehozásáról, kiemelten kezelve a város 
belterületén a körforgalomnál, lámpás csomópontnál lévő úthibák kijavítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
473/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságát, dolgozzon ki valamilyen elképzelést arról, hogy a lakosság a 
polgármester úr írásban leadott két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
beszámolóját a testületi ülés időpontja előtt megismerhesse. 
Felelős: Hoffmann Dániel biz. elnök 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
474/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
475/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 390/2006./IX.22./sz., 
401/2006./IX.22./sz., 404/2006./IX.22./sz., 407/2006./XI.22./sz., 409/2006./XI.22./sz., 
412/2006./IX.22./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
476/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a 2007. évi városi 
rendezvények támogatására kiírt pályázatot. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: intézkedés azonnal. 
 
 
477/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a 2007. évi nemzetközi 
kapcsolatok támogatására kiírt pályázatot. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Onody Gyuláné OKBiz. elnök 
Határidő: intézkedés azonnal. 
 
 
478/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
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479/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
A - - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatásértékű működési bevételek, 
       Szociális és gyermekjóléti 
       alapszolgáltatás norm. támogatásnak megfelelő előirányzat 
       átvétele a társult településektől előirányzatát                              csökkenti  „-”3.318 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások: Szociális és gyermekjóléti 
        alapszolgáltatás feladatai (általános feladatai): 
         - családsegítés:                             641 eFt 
         - gyermekjóléti szolgáltatás:        641 eFt 
        bevételi előirányzatát                                                                                      1.282 eFt-tal 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        SZJA normatív módon elosztott része: 
        Szociális és gyermekjóléti 
        alapszolgáltatás feladatai (általános feladatai): 
         - családsegítés:                             1.018 eFt 
         - gyermekjóléti szolgáltatás:        1.018 eFt 
        bevételi előirányzatát                                                                                        2.036 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
B - - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                         csökkenti   „-”485 eFt-tal 
         - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, 
        Házi segítségnyújtás (Kv. tv. 3.sz.mell. 11.d) 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        - SZJA normatív módon elosztott része 
          bevételi előirányzatát                                                               csökkenti   „-”772 eFt-tal 
         - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, 
        Házi segítségnyújtás (Kv. tv. 3.sz.mell. 11.d) 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
  - 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
     - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, 
        Házi segítségnyújtás                                                                                   „-”1.257 eFt-tal 
        Személyi juttatások:                    -953 eFt 
        Munkaadókat terhelő járulékok: -304 eFt 
C - - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                        megemeli        82 eFt-tal 
        Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, 
        Szociális étkeztetés (Kv. tv. 3.sz.mell.11.c) 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        SZJA normatív módon elosztott része 
        bevételi előirányzatát                                                              megemeli        131 eFt-tal 
        Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, 
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        Szociális étkeztetés (Kv. tv. 3.sz.mell.11.c) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
     - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, 
       Szociális étkeztetés Ellátottak juttatása előirányzatát                  megemeli       213 eFt-tal 
D - - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        - Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát                       megemeli         69 eFt-tal 
        - Gyermekek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás 
        (Kv. tv. 3.sz.mell.14.a) 
     - Önkormányzatok sajátos működési bevételei 
        SZJA normatív módon elosztott része 
        bevételi előirányzatát                                                                megemeli        391 eFt-tal 
        - Gyermekek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás 
        (Kv. tv. 3.sz.mell.14.a) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
     - Gyermekek napközbeni ellátása, Bölcsődei ellátás 
       Dologi kiadási előirányzatát                                                                              460 eFt-tal 
E - - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát 
       - 3.sz.mell.16.ca sorsz. - Iskolai, nem gyógypedagógiai oktatás, 
       iskolai oktatás a 9-13. évfolyamon /nappali/ előirányzatát           megemeli      262 eFt-tal 
       - 3.sz.mell.16.cb3 sorsz. - Iskolai, nem gyógypedagógiai oktatás, 
       Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
       Tehetséggondozó Programja keretében /nappali/ előirányzatát    egemeli      524 eFt-tal 
       - 3.sz.mell.19.aa3 sorsz. - Kollégiumok közoktatási feladatai, 
       kollégiumi, externátusi nevelés, 
       ellátás középfokú oktatásban résztvevő tanulók előirányzatát      csökkenti  „-”636 eFt-tal 
       - 3.sz.mell.19.b sorsz. - Kollégiumok közoktatási feladatai, 
       Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
       Tehetséggondozó Programjában résztvevő 
       kollégiumi tanulók nevelése, ellátása előirányzatát                     megemeli      730 eFt-tal 
       - 3.sz.mell.20.d2 sorsz. - Hozzájárulások egyéb közoktatási 
       nevelési oktatási feladatokhoz, Nemzetiségi nyelvi két 
       tanítási nyelvi oktatás, nyelvi előkészítő oktatás – 
       két tanítási nyelven folyó oktatás előirányzatát                            megemeli      143 eFt-tal 
       - 3.sz.mell.20.e sorsz. - Hozzájárulások pedagógiai szakmai 
       szolgáltatások igénybevételéhez előirányzatát                            megemeli           1 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     - 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Dologi kiadások előirányzatát megemeli 1.024 eFt-tal 
F - - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
     - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei 
        Normatív hozzájárulások bevételi előirányzatát 
       - 3.sz.mell.22.b3 sorsz. Gyermek és ifjúságvédelemmel 
       összefüggő juttatások, szolgáltatások - 
       Tanulók ingyenes tankönyvellátása, 
       Középiskolai nappali 9-13. évfolyamon tanulók előirányzatát      megemeli        80 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
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     - 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, 
      Ellátottak juttatásai kiadási előirányzatát                                    megemeli        80 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
480/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
   - A) Támogatásértékű működési bevételek, 
       BM. Munkaügyi Központtól Közhasznú munkaerő fogl. 
       támogatás előirányzatát                                                              megemeli      546 eFt-tal 
   - B) Támogatásértékű működési bevételek, 
       Tartásdíj megelőlegezés előirányzatát                                        megemeli        69 eFt-tal 
   - C) Támogatásértékű működési bevételek, 
       /BM. Önk. Hiv.-tól/ 
       - 2006. évi Kisebbségi Önk. Képviselőválasztás (2006.10.01.) 
       pénzügyi lebonyolítására 751 186 szakf. 
       Önkormányzati képviselőválasztással kapcs feladatok 
       végrehajtásához tám. előirányzatát                                               megemeli     103 eFt-tal 
   - D) Támogatásértékű működési bevételek, 
       /BM. Önk. Hiv.-tól/ 
       - 2006. évi Önkormányzati Képviselőválasztás (2006.10.01.) 
       pénzügyi lebonyolítására 751 186 szakf. 
       Önkormányzati képviselőválasztással kapcs feladatok 
       végrehajtásához (Önk. képviselők és 
       polgármester választás) tám. előirányzatát                                   megemeli   1.353 eFt-tal 
   - E) Támogatásértékű működési bevételek, 
       FM. Hivataltól /Mezőőri szolgálat/ Agrárterm. tám. előirányzatát megemeli 900 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
   -A) - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai  
       751 845 Város és Községgazdálkodás szakfeladat: 
       Közhasznú munkaerő fogl. előirányzatát                                      megemeli      546 eFt-tal 
       ezen belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                    414 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 132 eFt-tal 
   -B) - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai  
       Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
       kiadási előirányzatán belül 
       Tartásdíj megelőlegezés előirányzatát                                         megemeli        69 eFt-tal 
   -C) - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai  
       751 186 szakf. Önkormányzati képviselőválasztással kapcs feladatok 
       végrehajtása (Kis. önk.) előirányzatát                                          megemeli      103 eFt-tal 
       ezen belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                    286 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:   67 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát:                        -250 eFt-tal 
   -D) - 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai  
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       751 186 szakf. Önkormányzati képviselőválasztással kapcs feladatok 
       végrehajtása (Önk. képv. és polgármester vál.) előirányzatát        megemeli   1.353 eFt-tal 
       ezen belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                    752 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát: 137 eFt-tal 
       - Dologi kiadások előirányzatát:                         464 eFt-tal 
   -E) - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
    - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 900 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
481/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
   -A.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
       Központosított előirányzat: 
       Lakossági közműfejlesztési tám. előirányzatát                  megemeli           39 eFt-tal 
   -B.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
       Vis maior támogatás (Céljellegű decentralizált támogatás) 
       2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatti, 
       nagy mennyiségű csapadék okozta lakossági károk 
       enyhítésére tám. előirányzatát                                             megemeli    14.304 eFt-tal 
   -C.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
       Központosított előirányzat: 
       Helyi szervezési int /Létszám racionalizálási pály./ kapcs. 
       többletköltségekhez tám. bizt. előirányzatát                        megemeli      4.155 eFt-tal 
   -D.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
       Központosított előirányzat: 
       Érettségi és szakmai vizsga 
       lebonyolításának támogatása előirányzatát                          megemeli         703 eFt-tal 
   -E.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 
       Normatív kötött felhasználású állami támogatás 
       Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát              megemeli      5.710 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
   -A.) 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai  
       Pénzeszközök átadása működési célra Társ. szoc. jutt. 
       Lakossági Közműfejlesztési tám. előirányzatát                    megemeli          39 eFt-tal 
   -B.) 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai 
       Pénzeszközök átadása fejlesztési célra lakosságnak 
       2006. január-márciusi rendkívüli időjárás miatti, 
       nagy mennyiségű csapadék okozta lakossági károk 
       enyhítésére tám. előirányzatát                                                 megemeli   14.304 eFt-tal 
   -Ca.) 4.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                megemeli     3.344 eFt-tal 
       ezen belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                    2.533 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:     811 eFt-tal 
       Helyi szervezési int Létszám racionalizálással kapcs. 
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       többletköltségek fedezetére 
   -Cb.) 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
       - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 811 eFt-tal  
   -D.) 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát               megemeli   703 eFt-tal 
       ezen belül: 
       - Személyi juttatások előirányzatát:                        533 eFt-tal 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:     170 eFt-tal 
   -E.) 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai  
       Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
       kiadási előirányzatán belül a Normatív lakásfenntartási 
       támogatás előirányzatát                                                               megemeli   5.710 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
482/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
     Felhalmozási kiadási előirányzatán belül, 
     Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok előirányzatát           csökkenti „-”1.681 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
      Dologi kiadási előirányzatát                                                                                773 eFt-tal 
      Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának fedezetére 
      A nevelési programja végrehajtásához szükséges, nevelő munkát segítő 
      eszköz, felszerelés vásárlásához /”ún.” kötelező eszköz és 
      felszerelési jegyzékben meghatározottak beszerzése/ 772.800 Ft ~773 eFt 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                                        455 eFt-tal 
      (455.400 Ft~455 eFt) 
      Felhalmozási kiadások előirányzatát: 200 eFt-tal 
      Dologi kiadások előirányzatát:           255 eFt-tal 
      Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának fedezetére 
      A nevelési programja végrehajtásához szükséges, nevelő munkát segítő 
      eszköz, felszerelés vásárlásához /”ún.” kötelező eszköz és 
      felszerelési jegyzékben meghatározottak beszerzése/ 
- 4.cím: Összevont Óvodák dologi kiadási előirányzatát                                        453 eFt-tal 
      (452.400 Ft~453 E Ft) 
      Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok megvalósításának fedezetére 
      A nevelési programja végrehajtásához szükséges, nevelő munkát segítő 
      eszköz, felszerelés vásárlásához /”ún.” kötelező eszköz és 
      felszerelési jegyzékben meghatározottak beszerzése/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
483/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     Pénzforgalom nélküli bevételek, előző évi 
     előirányzat maradvány, pénzmaradvány  igénybevétele 
     /Bérlakás számlák bankszámlaegyenlege, 
     átadása a Városi Közszolg. Int.-nek/ előirányzatát                     megemeli    37.180 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 701 015 szakfeladat, 
     Dologi kiadási előirányzatát 
     /Bérlakás számlák bankszámlaegyenlege, 
     átvétele/                                                                                      megemeli    37.180 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
484/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítás határozatainak megfelelően az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 9-6.cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
     kiadási főösszegén belül: 
     a Dologi kiadások előirányzatát                                                    csökkenti  „-”120 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Pénzeszközök átadása működési célra kiadási előirányzatát                               120 eFt-tal 
     Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére /Miskei út/: 120 e Ft  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
485/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát           csökkenti    „-”70 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                      70 eFt-tal 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát      megemeli  2.021 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                    779 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                 257 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                 985 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
486/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
    bevételi előirányzatán belül, 
    a Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát                megemeli  6.950 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
    kiadási előirányzatán belül, 
    PHARE 2003. Közintézmények akadálymentesítése program 
    - Petőfi Sándor Gimnázium és 
    Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
    Orlai Tagintézménye I. üteme akadálymentesítésének 
    megvalósítása pály. felhalmozási kiadási előirányzatát                                   6.950 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
487/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2006. évi költségvetés 

bevételeit   2.679.965 eFt előirányzattal 
              2.901.293 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -86.050 eFt) 

kiadásait    2.679.965 eFt előirányzattal, 
             3.108.119 eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: 5.299 eFt) 

az egyenleget -206.826 eFt-tal jóváhagyja, és a 2006 évi költségvetés alapján a 2006 I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
488/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város 2007. évi 
költségvetésének koncepcióját az előzetes adatok, elgondolások és elhangzott javaslatok 
irányultsága mellett december hónapban tárgyalja meg. 
 
 
489/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi 4/2 
hrsz. beépítetlen terület megosztását és a 6 hrsz. idősek otthona telekhatár módosítását az 
alábbiak szerint változtatja: 
Mezőberény, belterület 4/3 hrsz. művelési ág: gazd. épület és udvar   476 m2 
Mezőberény, belterület 4/4 hrsz. művelési ág: közterület   722 m2 
Mezőberény, belterület 4/5 hrsz. művelési ág: beépítetlen terület   341 m2 
Mezőberény, belterület 4/6 hrsz. művelési ág: gazd. épület és udvar 4508 m2 
Mezőberény, belterület 6    hrsz. művelési ág: idősek otthona 4403 m2 
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A Képviselőtestület megbízza a jegyzőt, hogy az ingatlan nyilvántartásban a fentiek alapján 
történjen a bejegyzés. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
490/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
Élelmezési Központ konyháján étkezők, ellátottak. alkalmazottak vendégek részére 2007. 
január 1-től nyújtott étkezések nyersanyagnormáit az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
Felelős: Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója 
Határidő: 2006.december 31. 
 
 
491/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
Élelmezési Központ konyháján étkezők, ellátottak, alkalmazottak, vendégek részére 2007. 
január 1-től nyújtott étkezések 87%-os rezsiköltségét az előterjesztésben foglaltak szerint 
elfogadja. 
Felelős: Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója 
Határidő: 2006.december 31. 
 
 
492/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviselői indítványra Az 
önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet-tervezet 2. § /1/ bek. g./ pontját, 
Vendéglátó ipari előkert (kerthelyiség) közterület használat díjának mértékét - 300 Ft/m2/hó -,  
nem változtatja meg. 
 
 
493/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete napirendről leveszi az ivóvíz-ellátási 
és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes 
kérdéseiről előterjesztett rendelet módosítását, mivel az alapdíj alkalmazását 
alkotmányellenesnek nyilvánították. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2007. évi díjemelésre 
tett javaslata december hónapban kerül előterjesztésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. decemberi testületi ülés 
 
 
494/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Murony Község Önkormányzatának, 
a Muronyi települési folyékony hulladék, Mezőberényi Szennyvíztisztító telep általi 
befogadására vonatkozó kérelmét nem támogatja, elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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495/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budai Nagy Antal 
utcai csapadékvíz-átemelő cseréjéhez szükséges anyagi forrást, 1.200.000 Ft-ot, a 2007. évi 
költségvetésében elkülönít a Városi Közszolgáltató Intézmény számára. 
Felhatalmazza Fekete József intézményvezetőt a felújítás megrendelésére a Körös-Berettyó 
Vízgazdálkodási Társulattól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József intézményevező 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
496/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
iskolaszékébe Szekeres Józsefné képviselőt delegálja a fenntartó képviseletében. A képviselő 
megbízatása annak visszavonásáig, legkésőbb a képviselői megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
497/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola iskolaszékébe Wagner Márton képviselőt delegálja a fenntartó 
képviseletében. A képviselő megbízatása annak visszavonásáig, legkésőbb a képviselői 
megbízatás lejártáig szól. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
498/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gyermekétkeztetési Alapítvány által 
kiírt „A Gyermekétkeztetési Alapítvány XII. Karácsonyi Élelmiszercsomag Küldő Akciója” 
című kiírásra  -50 rászoruló gyermek részére- pályázatot nyújt be. A képviselő-testület a 
megadott időpontban vállalja a csomagok átadás helyszínéről történő elszállítását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: pályázat beadásának határideje 2006. november 23. 
 
 
499/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Kovács Edinát a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját és a Polgármesteri Hivatalt, hogy kistérségi 
együttműködés lehetőségeiről a társulási megállapodást készítsék elő és az kerüljön 
előterjesztésre a Képviselőtestület 2006. december havi képviselőtestületi ülésére. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
              Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: 2006. december havi testületi ülés 
 
 
 



138 

500/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező, a 
Békés Megyei Vízművek Rt. üzemeltetésében lévő Közép-Békési Regionális Rendszer 
részének tekintendő (Békéscsaba) Makkosháti Vízmű leselejtezéséhez, lobontásához 
hozzájárul. Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
501/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény város 2006. évi költségvetése: 
-7-3 cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
- a Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 200 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-7-5 cím: PH. egyéb működési kiadásai pénzeszközök átadása működési célra kiadási 
előirányzatán belül, 
a Békés Megyei Diáksport Tanács részére támogatás a IV. korcsoportos Országos 
Diákolimpiai Döntő Mezőberényben történő megrendezéséhez, előirányzatát  200 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
502/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
   intézményi működési bevételi előirányzatát 
   /751845-03 szakfeladat/ előirányzatát                                                 megemeli   184 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát                     184 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
503/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény város 2006. évi költségvetése: 
-7-3 cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
- a Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 125 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-7-5 cím: PH. egyéb működési kiadásai pénzeszközök átadása működési célra kiadási 
előirányzatán belül, 
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a Városszépítő és Városvédő Egyesület részére támogatás a Ligetben a főbejárati kapu 
megvalósításához, előirányzatát 125 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
504/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Mezőberény külterületén 016/2 hrsz.-
on, 020/1 hrsz.-on és 020/2 hrsz.-on nyilvántartott csatornák esetében a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat kérelmét, miszerint a csatornák kerüljenek a Társulat tulajdonába, 
támogatja.  
Egyúttal utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a csatornák társulati tulajdonba való 
átadásáról a Békéscsabai Körzeti Földhivatalnál intézkedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
505/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Petőfi Sándor Művelődési Központ 
előterjesztését a Berényi Napok 2006. rendezvény költségeiről szóló elszámolását elfogadja és 
a maradványként kimutatott 249.191,- Ft összeg intézmény költségvetéséből történő 
elvonásáról dönt az alábbiak szerint: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az alábbi előirányzat átcsoportosításról 
rendelkezik: 
-5-3 cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül, a dologi kiadások 
előirányzatát csökkenti „-” 249 eFt-tal 
A Berényi Napok 2006. évi rendezvény költség elszámolása alapján a maradvány összegének 
megfelelő előirányzat elvonása,  
és ezzel egyidejűleg 
-7-3 cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül 
-a Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát megemeli 249 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
506/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 2005. évi augusztusi 
belvíz során belvízkárt szenvedett önkormányzati ingatlanok felújítások során keletkező 
pótmunkákat, és ezek fedezetét - 1.280 eFt-tot - a 2006. évi költségvetés általános tartalék 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
507/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a mezőberényi Kálmán 
Fürdő üzemeltetési engedélyezési eljárásához szükséges 
dokumentációk fedezeteként 600 eFt-ot, 
a megfigyelőkutak megtervezésének és kivitelezésének fedezeteként 1.100 eFt-ot 
a 2006. évi költségvetés általános tartalék terhére elkülönít. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
508/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Kocsik Kata 8.c. osztályos tanuló (anyja neve: Szőke Margit) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű tanulók 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: 2006. december 11.  
 
 
509/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete sem jogi, sem erkölcsi akadályt nem lát 
Csabay Károly informatikus, könyvtáros területen történő kinevezésével kapcsolatban, a 
képviselőtestület nem emel kifogást a Városi Könyvtár 4325/2006. ikt. számú 
véleménykérésével szemben. 
Felelős: Cservenák Pá Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
510/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Lungo-Drom Mezőberényi 
Szervezetének, másik két szervezettel együtt előterjesztett irodahelyiség bérbevétele iránt 
beadott kérelmét nem támogatja, részére irodát biztosítani nem tud, és az önkormányzat párt 
részére támogatást nem kíván nyújtani, mivel a Lungo-Drom országosan bejegyezett párt. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
511/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Nagy és Társa Bt. 
által készített „Mezőberény, Csabai úti gyalogos átkelőhely Vasút-Szabó Á. utcai kerékpárút 
és gyalogút építési és szintbeni átvezetése a 120. sz. vasútvonal SR 2 fénysorompós vasúti 
átjáróban” című terv I. ütemének megvalósításához a szükséges saját forrást az alábbiak 
szerint biztosítja: 
A kerékpárút bekerülési költsége összesen: 101.761 eFt 
Megpályázott támogatás (60%): 61.056 eFt 
Saját erő: (40%): 40.705 eFt. 
A képviselő-testület az előírt saját erő fedezetét a 2007. évi költségvetés megtervezésekor 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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512/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat mezőberényi orvosi ügyelet helyiség tető, illetve nyílászáró cseréjére vonatkozó 
kérését, további egyeztetés ismeretében, december hónapban tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. decemberi testületi ülés. 
 
 
513/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elismeri, hogy Dütsch Zsolt a 
mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium volt igazgatója méltó a város és lakosai tiszteletére, 
megbecsülésére. Elviekben támogatja Bayer Mihály nagykövet, és a volt diákok 
kezdeményezését, mellszobor állítását Dütsch Zsolt emlékére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
514/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kinizsi úti óvoda 
homlokzatának felújítására a szükséges anyagi forrást, 235 eFt-ot a 2006. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felújítás elvégzéséről a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
515/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wenckheim-
Fejérváry kúria tetőszerkezetének felújítására benyújtott pályázat saját erejét, 4.000 eFt-ot, a 
2007. évi költségvetése terhére biztosítja. 
A Képviselőtestület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogató szervezetet értesítse a 
műszaki tartalom csökkentéséről, úgy hogy a beruházás a teljes tetőszerkezet felújítása helyett 
a főépület tetőszerkezetének felújítására vonatkozzon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
516/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Valentinyi Károly 
alpolgármestert, hogy a Wenckheim-Fejérváry kúria további felújítása érdekében vegye fel a 
kapcsolatot a Műemlékvédelmi Felügyelőséggel, járjon utána, milyen pályázati lehetőség 
lenne a Norvég-Alap Pályázatnál. 
Felelős: Valentinyi Károly alpolgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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517/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti 87/2006./II.24./sz. 
határozatát, Cservenák Pál Miklós polgármestert delegálja a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetébe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
518/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti 219/2005./IV.29./sz. 
határozatát, Cservenák Pál Miklós polgármestert delegálja a Békés Megyei Vízművek Rt. 
Felügyelő Bizottságába tagként. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
519/2006./XI.20./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza Szilágyi Tibort a gimnázium 
igazgatóját, hogy a 2007. év januári testületi ülésre terjesszen elő elképzeléseket, 
alternatívákat a gimnázium további működéséről, és az elkövetkezendő évekre dolgozza ki az 
intézmény jövőjét meghatározó stratégiát, lehetőség szerint több változatban. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2007. januári testület ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete a módosított 4/2006.(II.13.) MÖK számú rendelet „Mezőberény Város 
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről" módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 37/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 15/2000.(VI.26.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 38/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete épített örökség helyi értékeinek védelmében összefüggő szabályokról és 
önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 39/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 40/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 
13/2006.(IV.03.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 42/2006.(XI.21.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról 
 
 

*** 
 
 
520/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről Beszámoló a két ülés között 

történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről.  
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
2/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 557/2005./XI.25./sz., 223/2006./V.26./sz, 

224/2006./V.26./sz., 229/2006./V.26./sz., 230/2006./V.26./sz., 150/2006./IV.28./sz., 
157/2006./IV.28./sz., 175/2006./IV.28./sz., 195/2006./IV.28./sz, 
208/2006./V.26./sz., 240/2006./V.26./sz., 249/2006./VI.12./sz., 
335/2006./VIII.25./sz, 336/2006./VIII.25./sz, 341/2006./VIII.25./sz., 
342/2006./VIII.25./sz., 343/2006./VIII.25./sz., 347/2006./VIII.25./sz., 
353/2006./VIII.25./sz., 354/2006./VIII.25./sz., 355/2006./VIII.25./sz., 
410/2006./IX.22./sz., 362/2006./VIII.25./sz., 363/2006./VIII.25./sz, 
364/2006./VIII.25./sz., 367/2006./VIII.25./sz., 377/2006./VIII.25./sz., 
384/2006./IX.22./sz., 389/2006./IX.22./sz., 390/2006./IX.22./sz., 
391/2006./IX.22./sz., 392/2006./IX.22./sz., 393/2006./IX.22./sz., 
394/2006./IX.22./sz., 395/2006./IX.22./sz., 396/2006./IX.22./sz., 
397/2006./IX.22./sz., 398/2006./IX.22./sz., 399/2006./IX.22./sz., 
400/2006./IX.22./sz., 402/2006./IX.22./sz., 405/2006./IX.22./sz., 
409/2006./IX.22./sz., 413/2006./IX.22./sz., 417/2006./X.16./sz., 418/2006./X.16./sz., 
446/2006./X.24./sz., 479/2006./XI.20./sz., 480/2006./XI.20./sz., 
481/2006./XI.20./sz., 482/2006./XI.20./sz., 483/2006./XI.20./sz., 
484/2006./XI.20./sz., 494/2006./XI.20./sz., 496/2006./XI.20./sz., 
497/2006./XI.20./sz., 500/2006./XI.20./sz., 509/2006./XI.20./sz., 
510/2006./XI.20./sz., 513/2006./XI.20./sz., 517/2006./XI.20./sz., 
518/2006./XI.20./sz., 348/2006./VIII.25./sz., 351/2006./VIII.25./sz., 
352/2006./VIII.25./sz., 361/2006./VIII.25./sz., 373/2006./VIII.25./sz., 
375/2006./VIII.25./sz., 225/2006./V.26./sz., 402/2006./IX.22./sz., 
403/2006./IX.22./sz., 495/2006./XI.20./sz., 512/2005./X.28./sz., 226/2006./V.26./sz., 
228/2006./V.26./sz., 239/2006./V.26./sz., 360/2006./VIII.25./sz., 
365/2006./VIII.25./sz., 368/2006./VIII.25./sz., 415/2006./IX.22./sz., 
349/2006./VIII.25./sz., 350/2006./VIII.25./sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról.  

2/2. Városi fúvószenekar vezetőjének megbízási díja (565/2003./IX.19./sz. lejárt hat.) 
2/3. Számlavezetői pénzintézet kiválasztása (511/2005./X.28./sz. lejárt hat.) 
2/4. Javaslat a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről készült 

írásos beszámoló más formában történő előterjesztésére (473/2006./XI.21./sz. lejárt 
hat.) 

2/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
3./ A képviselő-testület 2007. évi munkatervének elfogadása. 



144 

4./ Mezőberény Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának kiegészítése, 
és a 2007. évi költségvetésének előkészítése  

5./ Az önkormányzat 2007. évi költségvetését megalapozó önkormányzati rendeletek 
módosítása  
˗ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló többször 

módosított 8/1996./IV22./ MÖK számú rendelet,  
˗ a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006./V.29./ MÖK számú rendelet, 
˗ az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak 

megállapításának szabályairól szóló 33/2005./VI.27./ MÖK számú rendelet,   
˗ köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről 

szóló 14/2002./VI.24./ MÖK számú rendelet 
˗ a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005./XII.23./ MÖK számú rendelet  
˗ a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/2005./XII.23./ MÖK számú rendelet 
˗ a vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005./XII.23./ MÖK számú rendelet  
˗ a telek adóról szóló 47/2004./XII.20./ MÖK számú rendelet  
˗ az idegenforgalmi adóról szóló 48/2004./XII.20./ MÖK számú rendelet  
˗ az építmény adóról szóló 46/2004./XII.20./ MÖK számú rendelet  
˗ a mezőőri szolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998./V.29./ MÖK számú 

rendelet  
6./ Bejelentések 
      6/1. Hozzájárulás megadása Csávás Tibor mezőőr áthelyezéséhez hivatásos tűzoltói 

állományba. 
6/2. A 2006. évi intézményi gyermekélelmezés intézményi elszámolásai alapján 

előirányzat rendezések. 
6/3. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (14 db határozat) 
6/4. Intézményi átcsoportosítási javaslatok (8 db határozat) 
6/5. Folyószámla hitel felvételéhez, rendelkezésre tartásához jóváhagyás és kötelezettség 

vállalás a hitel és kamatainak visszafizetésére. 
6/6. Városi Karácsonyi díszek beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
6/7. A „Leg a láb” Alapfokú művészetoktatási Intézmény vezetőjének kérése, kérelme. 
6/8. Petőfi és Goethe Alapítvány regisztrálási kérelme a támogatott nemzetközi 

kapcsolatokra. 
6/9. Javaslat sportjutalmazásra. 
6/10. „Közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés II. (P26/1)” című pályázati 

programon való részvétel (Városháza földszintjén található női WC 
akadálymentesítése) 

6/11. Érdek-képviseleti fórumba 1-1 tag delegálása (két telephelyen működő Idősek 
Otthonában) 

6/12. Szociális feladatok közös ellátása (Békési Kistérségi Társulás) 
6/13. Kétsoprony község kilépési szándéka a Mezőberényi Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulásból. 
6/14. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat okiratáról szóló 20/2005./II.28./ MÖK. 

sz. rendelet módosítása. 
6/15. Egyéb bejelentés 

7./ Zárt ülés 
7/1. 493/2006./XI.20./sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása: Az ívóvíz-ellátási és 

szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes 
kérdéseiről. - Békés Megyei Vízművek Zrt. 2007. évi díjemelésre tett javaslata 

7/2. Közkifolyók megszüntetése. 
7/3.Tulajdonközösség megszüntetése (Mb. 3544/8/A/7 hrsz.-ú Fő .út 11. II/7.sz.) 
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7/4. Pallagi Mária szakképzett könyvtáros kereset-kiegészítése. 
7/5. Polgármester jutalmazására javaslattétel  
7/6. Egyéb bejelentés 

 
 
521/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. november 20-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
522/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
523/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 557/2005./XI.25./sz., 
223/2006./V.26./sz, 224/2006./V.26./sz., 229/2006./V.26./sz., 230/2006./V.26./sz., 
150/2006./IV.28./sz., 157/2006./IV.28./sz., 175/2006./IV.28./sz., 195/2006./IV.28./sz, 
208/2006./V.26./sz., 240/2006./V.26./sz., 249/2006./VI.12./sz., 335/2006./VIII.25./sz, 
336/2006./VIII.25./sz, 341/2006./VIII.25./sz., 342/2006./VIII.25./sz., 343/2006./VIII.25./sz., 
347/2006./VIII.25./sz., 353/2006./VIII.25./sz., 354/2006./VIII.25./sz., 355/2006./VIII.25./sz., 
410/2006./IX.22./sz., 362/2006./VIII.25./sz., 363/2006./VIII.25./sz, 364/2006./VIII.25./sz., 
367/2006./VIII.25./sz., 377/2006./VIII.25./sz., 384/2006./IX.22./sz., 389/2006./IX.22./sz., 
390/2006./IX.22./sz., 391/2006./IX.22./sz., 392/2006./IX.22./sz., 393/2006./IX.22./sz., 
394/2006./IX.22./sz., 395/2006./IX.22./sz., 396/2006./IX.22./sz., 397/2006./IX.22./sz., 
398/2006./IX.22./sz., 399/2006./IX.22./sz., 400/2006./IX.22./sz., 402/2006./IX.22./sz., 
405/2006./IX.22./sz., 409/2006./IX.22./sz., 413/2006./IX.22./sz., 417/2006./X.16./sz., 
418/2006./X.16./sz., 446/2006./X.24./sz., 479/2006./XI.20./sz., 480/2006./XI.20./sz., 
481/2006./XI.20./sz., 482/2006./XI.20./sz., 483/2006./XI.20./sz., 484/2006./XI.20./sz., 
494/2006./XI.20./sz., 496/2006./XI.20./sz., 497/2006./XI.20./sz., 500/2006./XI.20./sz., 
509/2006./XI.20./sz., 510/2006./XI.20./sz., 513/2006./XI.20./sz., 517/2006./XI.20./sz., 
518/2006./XI.20./sz., 348/2006./VIII.25./sz.,  351/2006./VIII.25./sz., 352/2006./VIII.25./sz.,  
361/2006./VIII.25./sz., 373/2006./VIII.25./sz., 375/2006./VIII.25./sz., 225/2006./V.26./sz., 
402/2006./IX.22./sz., 403/2006./IX.22./sz.,  495/2006./XI.20./sz., 512/2005./X.28./sz., 
226/2006./V.26./sz., 228/2006./V.26./sz., 239/2006./V.26./sz., 360/2006./VIII.25./sz.,  
365/2006./VIII.25./sz., 368/2006./VIII.25./sz., 415/2006./IX.22./sz., 349/2006./VIII.25./sz., 
350/2006./VIII.25./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
524/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 30/2003./I.31./ MÖK. sz. 
határozatát (a városi fúvószenekar vezetőjének megbízása) kiterjeszti és meghosszabbítja 
2007-2008. évekre. 
A határozat azzal a megkötéssel marad érvényben, hogy a jelenlegi 48.500,- Ft megbízási díj 
2007. január 1-től a mindenkori pótlékalap (jelenleg 19.600 Ft) 2,5 szerese legyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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525/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2008. január 1-
től történő számlavezető pénzintézet kiválasztása érdekében a 2007. júniusi testületi ülésre 
kerüljön kidolgozásra az önkormányzat számlavezetésének megversenyeztetése. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
Határidő: 2007. júniusi testületi ülés  
 
 
526/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 473/2006./XI.21./sz. határozat 
végrehajtásáról (két ülés közötti beszámoló más formában történő előterjesztése), az 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság által beérkezett közlések alapján, további 
információk birtokában, a májusi testületi ülésen, az SZMSZ felülvizsgálata napirendnél dönt.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. májusi testületi ülés. 
 
 
527/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
528/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
január 22: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének előterjesztése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Önkormányzati ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció 
     Előadó: Harmati László alpolgármester 
3./ Óvodai Gondnokság, gimnázium és könyvtár vezetői állás pályáztatása 
     Előadó: Onody Gyuláné OK.Biz. elnöke 
február 19: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének elfogadása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és a közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Kádas László őrsparancsnok 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
    Előadó: Halász József ÖTE elnök 
március 19: 
1./ A ciklusra vonatkozó gazdasági program elfogadása 
     Előadó: Valentinyi Károly alpolgármester 
2./ A közművelődési intézmények beszámolója  
     Előadó: Szűcsné Sziklai Éva Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
                  Pallagi Mária Városi Könyvtár megbízott vezetője 
                  Csete Gyula Orlai Petrics Soma Gyűjtemény vezetője 
április 23: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
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2./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 

     Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
                  Lakatos Erzsébet gyámhivatali főtanácsos 
3./ Beszámoló a 2006. évi ellenőrzésekről 
     Előadó: Márta Judit belsőellenőr 
május 21. 
1./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 
    Előadó: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnök 
2./ A mezőberényi közoktatási intézkedési terv felülvizsgálata 
    Előadó: Onody Gyuláné az OKBiz. elnöke 
3./ A Békési Kistérségi Társulás közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata. 
    Előadó: Onody Gyuláné OKBiz. elnöke 
4./ A közoktatási intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata 
    Előadó: Kálmán János közoktatási szakértő 
június 18. 
1./ Mezőberény város szociális szolgáltatás tervezési koncepció felülvizsgálata és beszámoló 

a szociális feladatok ellátásáról 
      Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szoc. Szolg. igazgatója 
                    Kovács Lászlóné Sz.E.Biz. elnöke 
2./ Kistérségi szociális feladatellátás eredményei és jövője 
     Előadó: Dr. Hantos Katalin jegyző 
augusztus 27: 
1./ Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2007. I. félévi költségvetésének 
teljesítéséről 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A Városi Közszolgáltató Intézmény beszámolója 
     Előadó: Fekete József igazgató 
szeptember 17: 
1./ A sportrendelet felülvizsgálata 
    Előadó: Harmati László alpolgármester 
2./ Beszámoló Mezőberény város sportjáról 
    Előadó: Barna Márton OKBiz tagja 
október 15: 
 Közmeghallgatás a környezetvédelemről 
1./ Mezőberény város Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata 
     Előadó: Kutas Ferenc polgármesteri hivatal beruházási ügyintézője 
2./ Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése 
     Előadó: Varga Józsefné aljegyző 
3./ Tájékoztató a nemzetiségi egyesületek munkájáról 
     Előadó: Mezei Tibor a Mezőberényi Cigányokért Egyesület elnöke 
                   Wagner Márton a Német Hagyományápoló Egyesület elnöke  
                   Borgula Györgyné a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének elnöke 
november 19: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2007. évi I-III. negyedéves költségvetéséről szóló 

beszámoló 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Mezőberény város 2007. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
3./ A 2008. évi ellenőrzési terv elfogadása  
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      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
4./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adó felülvizsgálata 
     Előadó: Balta Ádámné PGBiz elnöke 
december 17: 
1./ A képviselő-testület 2008. évi munkatervének elfogadása 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Mezőberény város 2008. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Állandó napirendi pontok: 
Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről 
Bejelentések 
Interpelláció 
 
 
529/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007 évben a költségvetési 
koncepcióba beépített és a helyben befizetett gépjármű adó 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: Intézkedésre azonnal 
 
 
530/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. évben a mezőberényi családok 
lakásgondjának megoldása érdekében a központi költségvetésből a város önkormányzatát 
megillető lakáshoz jutás feltételei könnyítésére biztosított összegből 2.000 eFt-ot, a helyi 
védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítésére fordítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
531/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megkívánja vizsgálni, hogy a 
mezőberényi lakbér bevételekből van-e lehetőség további bérlakások kialakítására, illetve 
építésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
532/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a kötelező és önként vállalt 
feladatai átvilágítását, kiemelten a közoktatás, valamint a szociális ellátás területére. Ezen túl 
keresni indokolt azokat a megoldásokat is, melyek ezen a területen a kistérségi hatékonyabb 
feladatellátást eredményezhetik. 
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Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző  
  Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 

Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
533/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 2007. évi költségvetési 
egyensúly megteremtése érdekében az önkormányzati ingatlanok hasznosításának 
felülvizsgálatát és az üres ingatlanok értékesítésre történő kijelölését- lehetőség szerint olyan 
vállalkozások részére, melyek munkahelyeket is teremtenek. 
Felelős: Harmati László alpolgármester 
Határidő: a Képviselőtestülete 2007. 01. havi testületi ülése 
 
 
534/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés bevételei 
növelése érdekében elrendeli a helyi adórendeletek felülvizsgálatát, a magánszemélyek 
teherbíró képessége, valamint a vállalkozók teherbíró képessége figyelembe vétele és 
arányosítása mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
535/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 529-
534/2006./XII.18./sz. határozatokban foglaltak szerint készítse el a jegyző és a polgármester a 
Képviselőtestület 2007. évi költségvetési rendelete megalapozását szolgáló előterjesztéseket 
és a költségvetési rendelet tervezetét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
536/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
537/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az előző év támogatási szintjén kívánja 
finanszírozza intézményeit. Ennek megfelelően elrendeli, hogy a beállított költségvetési 
támogatási igények csökkentése az alábbiak szerint történjen meg intézményenként: 
Összevont Óvodák      2.793 E Ft 
P.S. Gimnázium       21.671 E Ft 
P..S Művelődési Központ    2.048 E Ft 
Városi Könyvtár      200 E Ft 
O.P.S. Muzeális Gyűjtemény      ------ 
Humánsegítő és Szoc.Szolg.  8.964 E Ft 
Mb.-Bélm. Kistérségi Általános Iskola 20.000 E Ft 
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Polgármesteri Hivatal 20.000 E Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             önkormányzati intézmények vezetői 
Határidő: 2007. januári testületi ülés. 
 
 
538/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2007. január 1-től 
a helyi iparűzési adójának mértéke a rendeletben - állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység esetén - az adóalap 2%-ában kerüljön meghatározásra. 
 
 
539/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 2007. január 1-től 
a magánszemélyek kommunális adójának mértéke a rendeletben évi 10.000,- Ft-ban kerüljön 
meghatározásra. 
 
 
540/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Csávás Tibor mezőőr 
közalkalmazotti jogviszonyának áthelyezéssel - a Békéscsaba Városi 
Tűzoltóparancsnoksághoz - történő megszüntetéséhez 2006. december 31-i időponttal. 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert az áthelyezéssel kapcsolatos megállapodás 
aláírásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
541/2006./XII.18./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2006. évi gyermekélelmezési intézményi többletkiadások fedezetére (a 
tervezett, biztosított előirányzatot meghaladó kiadás teljesítéséhez: a három és többgyermekes 
családok, illetve kollégiumban elhelyezettek nyersanyagnorma kiegészítésére a 
rezsiköltségek, illetve a kedvezmények és rezsire jutó Áfára vonatkozóan) 801 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2006. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 801 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
542/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2006. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
előirányzatok különbözetét: 6 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított előirányzat 
mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés), 
A Dologi kiadási előirányzatok csökkentésével egyidejűleg, a 2006. évi költségvetés 
Általános tartalékának állománya növelésre kerül az alábbi megbontás szerint: 
Petőfi Sándor Gimnázium          Dologi kiadási előirányzat csökkentése             -6 eFt-tal 
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának megemelése 6 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
543/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 

- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, 
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát 
     /Fejlesztési célú hozzájárulás a Mb. Kölcsey utca 
     útburkolat felújításához/                                                               megemeli 1.200 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   - a Felújítási kiadások: - Városi utak, járdák felújítása 
     (Kölcsey utca útburkolat felújítása) előirányzatát                                        1.200 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
544/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006 évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevételek, 
     bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek  701015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
     /Városi Közszolgáltató Intézmény felé kiszámlázás/  
      bevételi előirányzatát                                                           csökkenti „-”       311 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  - 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai 
     701015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
     /Városi Közszolgáltató Intézmény felé kiszámlázás/ 
     Dologi kiadási előirányzatát                                                    csökkenti „-”       311 e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevételek, 
     bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek Kiszámlázott term. és szolg. Áfája  
     bevételi előirányzatát                                                                megemeli           650 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - a 7-4.cím: PH igazgatási kiadások Dologi kiadási 
     előirányzatát /áfa befizetés/                                                                                 650 e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevételek, 
     bevételi előirányzatán belül: 
  - Intézményi működési bevételek Kamat bevétel 
     bevételi előirányzatát                                                                  megemeli        1.500 e Ft-tal 
  - a 7-4.cím: PH igazgatási kiadások előirányzatát                       csökkenti  „-” 2.460 e Ft-tal 
     Személyi juttatások előirányzatát „-”      1.000 e Ft-tal 
     Munkaadókat terh.jár előirányzatát „-”      460 e Ft-tal 
     Dologi  kiadási előirányzatát „-”             1.000 e Ft-tal 
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és ezzel egyidejűleg csökkenti 
  - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Intézményi működési bevételek, 
     bevételi előirányzatán belül: 
     - Intézményi működési bevételek  Egyéb int. műk.bev. (3960 e Ft)  
     bevételi előirányzatát                                                                                „-” 3.960   e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
545/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006 évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Tám. kölcs. visszatér. igénybevét. 
     Értékpapírok kibocsátásának bevételei, bevételi előirányzatát   csökkenti  „-”9.200 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: 
     Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
     - Pénzügyi befektetések bevételei, bevételi előirányzatát            megemeli      9.200 e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: 
     Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 
     - Pénzügyi befektetések bevételei, bevételi előirányzatát 
     (12960-9200=3760 e Ft állampapír beváltás)                              megemeli      3.760 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát               3.760 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
546/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006 évi költségvetése: 
- 7-4.cím:PH. igazgatási kiadások előirányzatát                             csökkenti „-”1.370  e Ft-tal 
     Személyi juttatások előirányzatát      „-”1010 e Ft-tal 
     Munkaadókat terh. jár. előirányzatát „-”  275 e Ft-tal 
     Dologi  kiadási előirányzatát            „-”     85 e Ft-tal 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások - 901016 szakf. - Belvíz pályázat  
     Dologi  kiadási előirányzatát                                                     csökkenti „-”    455 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások 
     Város és községgazdálkodási szakfeladat: 
     Közhasznú foglalkoztatás előirányzatát                                      megemeli     1.370 e Ft-tal 
     Személyi juttatások előirányzatát          1010 e Ft-tal 
     Munkaadókat terh.jár. előirányzatát        275 e Ft-tal 
     Dologi  kiadási előirányzatát                     85 e Ft-tal 
- 7-5.cím:PH egyéb működési kiadások 
     Város és községgazdálkodási szakfeladat  
     Közcélú foglalkoztatás előirányzatát                                           megemeli        455 e Ft-tal 



153 

     Személyi juttatások előirányzatát            360 e Ft-tal 
     Munkaadókat terh.jár. előirányzatát          60 e Ft-tal 
     Dologi  kiadási előirányzatát                     35 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
547/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006 évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra 
     - Lakossági hozzájárulás csatornamű társ. 
         fejlesztéssel kapcs. előirányzatát                                               megemeli    2.391 e Ft-tal 

- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, 
    kiadási előirányzatán belül, a Pénzforgalom nélküli kiadások 
    - Általános tartalék előirányzatát                                                csökkenti  „-”977 e Ft-tal 
- a  7-5.cím: PH egyéb működési kiadások: 
    Pénzeszközök átadása fejlesztési célra. 
    - Mb. Környezetvédelméért Alapítvány részére tám. 
    /Lakossági szennyvíz csat. hál. kapcs. tám. előirányzatát           megemeli      977 e Ft-tal 

- - 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevételei: Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra 
     - Mb. Környezetvédelméért Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás 
        a Csatornamű társ. fejlesztéssel kapcs. előirányzatát                  megemeli      977 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 

- a  7-5.cím: PH egyéb működési kiadások: Pénzeszközök átadása fejlesztési célra 
   - Felhalm célú pe. átad: Csatorna fejlesztéssel kapcs. 
   Lakossági LTP számlákra előirányzatát                                     megemeli   3.368 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
548/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006 évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

- PH. és  intézményi informatikai hálózat bővítéséhez 
   és működtetéséhez (csere,pótlás) 
   szükséges eszközbeszerzések, előirányzatát                          csökkenti „-”     171 e Ft-tal 
- PH -nál gépek, berendezések (csere, pótlás) illetve beszerzések 
   (színes Tv, mosógép, ill. fényképezőgép) előirányzatát         megemeli          171 e Ft-tal  

- - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
     - Martinovics utcai iskola felújítás-építési eng. terv. munkák 
        fedezetére felhalmozási kiadási előirányzatát                        csökkenti „-”     720 e Ft-tal 
     - Martinovics utcai iskola felújítás-építési eng. terv. munkák 
        fedezetére felújítási kiadási előirányzatát                               megemeli          720 e Ft-tal  
- - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
     - Városi utak, járdák felújítása, 
         felújítási kiadási előirányzatát                                            csökkenti „-”     715 e Ft-tal 
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     - Mb., belterület Szabó Árpád út Szarvasi úton 
        tervezett kerékpárút előirányzatát                                           megemeli            86 e Ft-tal 
     - Útközmű (útalap) megépítése a Boldisháti holtágnál 
        (40/2006.I.27. MÖK. sz. határozat alapján: 1049 eFt) 
        + illetve útközmű (útalap) megépítése az Ókertben: +629 e Ft 
        fedezetére felhalmozási kiadási előirányzatát                          megemeli          629 e Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  

   a Pénzforgalom nélküli kiadások 
   - Általános tartalék előirányzatát                                            csökkenti „-”     192 e Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg 
    - Felhalmozási kiadás, előirányzatát: IK. Járműtechnikai Kft. 
    utánfutó vásárlás (átadásra kerül a V. Közszolgáltató Intézménynek) megemeli 192 e Ft-tal  
- - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
      Felhalmozási kiadás, 
      A Körösök Völgye Naturpark Egyesület PEA pályázathoz 
      saját forrás biztosítás és pályázati támogatás igénybevétele 
      Saját forrás biztosítás, pontosítása: előirányzatát                        csökkenti „-”   107 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 

- a Pénzforgalom nélküli kiadások 
   - Általános tartalék előirányzatát                                               megemeli        107 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
549/2006./XII.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006 évi költségvetése: 
- - 1.cím:  Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
   - 751845-0  szakfeladat  kiadások előirányzatát                            csökkenti  „-”  848 e Ft-tal 
     Személyi juttatások előirányzatát     „-”     649 e Ft-tal 
     Munkaadókat terh.jár előirányzatát  „-”     199 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
  - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  

- a Pénzforgalom nélküli kiadások 
- Általános tartalék előirányzatát                                                  megemeli        848 e Ft-tal 

- - 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
 a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát csökkenti „-” 199 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
   - 1.cím:  Városi Közszolgáltató Intézmény 
     Felhalmozási kiadási előirányzatát 
     (Automata szintező műszer, berendezés beszerzéséhez)              megemeli       199 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
550/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítás határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
4. - 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 

   Intézményi működési bevételi előirányzatát                             megemeli          60 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
- a Pénzeszközök átadása működési célra előirányzatát                                          1 eFt-tal 
- a Dologi kiadások előirányzatát                                                                         59 eFt-tal 

5. - 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
   Intézményi működési bevételi előirányzatát                            megemeli          13 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
- 10-6. cím: Német Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
- a Dologi kiadások előirányzatát                                                 csökkenti „-”    67 eFt-tal 
- a Pénzeszközök átadása működési célra előirányzatát              megemeli         80 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
551/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
  a Támogatásértékű működési bevételek előirányzatán belül: 
A) FM. Hivataltól Agrárterm. tám. /mezőőri őrszolg. tám./ előirányzatát megemeli 900 e Ft-
tal 
B) Tartásdíj megelőlegezés előirányzatát                                       megemeli      619 e Ft-tal 
C) AHB Mozgáskorlátozottak támogatása előirányzatát                csökkenti „-” 193 e Ft-tal 
D) Közhasznú munkaerő fogl. tám. /Munkaügyi Közp.-tól/ előirányzatát megemeli 245 e Ft-
tal 
E) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzatát              megemeli        17 e Ft-tal 
F) Békési Kistérségi Társulástól /Irodától/ 
    Gyermekjóléti Szolgálathoz tám. bizt. előirányzatát                megemeli      605 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
  - a Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát megemeli 1.145 e Ft-tal 
   (A: +900, D: +245) 
- 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadásai, 
   Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
   kiadási előirányzatán belül: 
   B) Tartásdíj megelőlegezés előirányzatát                                         megemeli      619 e Ft-tal 
   C) AHB Mozgáskorlátozottak támogatása előirányzatát                 csökkenti „-” 193 e Ft-tal 
   E) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                 megemeli        17 e Ft-tal 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
   Dologi kiadási előirányzatát                                                            megemeli      303 e Ft-tal 
   /Békési Kistérségi Társulástól 
   Gyermekjóléti Szolgálathoz tám. bizt./ 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
   bevételi előirányzatán belül, 
   Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      csökkenti „-” 302 e Ft-tal 
   (Kétsopronyi Községi Önk.-tól átvétel) 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
552/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei,  
   bevételi előirányzatán belül: 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása – 
      Központosított előirányzatok bevételek előirányzatán belül, 
      - A) ECDL és nyelvvizsga tám. előirányzatát                               megemeli        32 e Ft-tal 
      - B) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát              megemeli   3.647 e Ft-tal 
      - C) DARFT-TEUT tám. /a települési önkormányzatok 
             szilárd burkolatú belterületi közutak 
             burkolat felújításának támogatására/ előirányzatát               megemeli 16.291 e Ft-tal 
             Liget tér 9999 e Ft, Zrínyi sugárút 2000 e Ft 
             Vásártér utca 4292 e Ft 
és ezzel egyidejűleg 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium Ellátottak juttatása kiadási előirányzatát megemeli 32 e 
Ft-tal 
   /ECDL és nyelvvizsga tám./ 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
  kiadási előirányzatán belül, 
  Egyszeri gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                             megemeli 3.647 e Ft-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - a Felújítási kiadások – Városi utak és járdák felújítása 
   DARFT-TEUT burkolatfelújítások előirányzatát                             megemeli 16.291 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
553/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
Önkormányzatok költségvetési támogatása – Normatív kötött felhasználású állami támogatás 
bevételi előirányzatán belül: 
  A) Rendszeres szociális segély tartós, egyéb 67%-os előirányzatát  megemeli    4.361 e Ft-tal 
  B) Időskorúak járadéka előirányzatát                                                csökkenti „-” 399 e Ft-tal 
  C) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                 csökkenti „-” 269 e Ft-tal 
  D) Normatív alapú ápolási díj előirányzatát                                     csökkenti „-” 293 e Ft-tal  
  E) Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                     megemeli    3.911 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
  Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. jutt.) 
  kiadási előirányzatán belül, 
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  A) Rendszeres szociális segély (tartós, egyéb 67%-os) előirányzatát megemeli 4.361 e Ft-tal 
  B) Időskorúak járadéka előirányzatát                                                csökkenti „-” 399 e Ft-tal 
  C) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                  csökkenti „-” 269 e Ft-tal 
  D) Normatív alapú ápolási díj előirányzatát                                      csökkenti „-” 293 e Ft-tal  
  E) Normatív lakásfenntartási támogatás előirányzatát                      megemeli    3.911 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
554/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, Pénzeszközök átadása működési célra (Társ. szoc. 
jutt.) kiadási előirányzatán belül: 
- Lakásfenntartási támogatás Szt. 38§(2)(5)bek. normatív előirányzatát  megemeli 1.281 e Ft-
tal 
  - Ápolási díj Szt. 41§ (1) bek. helyi megáll. előirányzatát            csökkenti „-”    644 e Ft-tal 
  - Lakbértámogatás előirányzatát                                                    csökkenti „-”   105 e Ft-tal 
- Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Gyvt.19§(normatív) előirányzatát megemeli 277 e Ft-tal 
  - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás előirányzatát                  megemeli             1 e Ft-tal 
  - Rendszeres szociális segély Szt. 37§(1) bek.a.) előirányzatát     megemeli         747 e Ft-tal 
  - Átmeneti kölcsön és Átmeneti segély előirányzatát                    csökkenti „-”   680 e Ft-tal 
  - Közgyógyellátás Szt. 49§ előirányzatát                                       csökkenti „-”   500 e Ft-tal 
  - Tartásdíj megelőlegezése előirányzatát                                        megemeli           16 e Ft-tal 
  - Cukorbeteg gyógyszertámogatás előirányzatát                            megemeli         100 e Ft-tal 
  - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
    Gyvt. 21§ (helyi megállapítás) előirányzatát                               csökkenti „-” 1.000 e Ft-tal 
  - Szoc. étk. tám. előirányzatát                                                        csökkenti „-”    600 e Ft-tal 
  /Társ. szoc. pol. juttatások/ előirányzat változás összesen csökkentés „-” 1.107 e Ft 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül, 
   Intézményi működési bevételi előirányzatát                                csökkenti „-”    900 e Ft-tal 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, 
   753 311 szakfeladat Szociális kifizetés dologi kiadási előirányzatát megemeli   100 e Ft-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások 
   kiadási előirányzatán belül, a Pénzforgalom nélküli kiadások, 
   Általános tartalék előirányzatát                                                    megemeli         107 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
555/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei bevételi előirányzatán belül, 
   a Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi ei. maradvány, 
   pénzmaradvány igénybevétele előirányzatát                                  megemeli 97.160 e Ft-tal 
   - PH.:                              78957 eFt 
   - Int. alulfin.:                  16273 eFt 
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   - Állami tám. visszafiz.:   1930 eFt 
- 7-4.cím: PH. igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül, 
   - Előző évi maradvány visszafizetése Dologi kiadási előirányzatát  megemeli   1.930 e Ft-tal 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
   - Pénzeszközök átadása – Tám. értékű működési kiadások 
   kiadási előirányzatát / Előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány átadása  
   intézményeknek előirányzatát                                                           megemeli 16.273 e Ft-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások 
   kiadási előirányzatán belül, 
   Hitelek, értékpapírok kiadásai kiadási előirányzatát                        megemeli 78.957 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
556/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 4.cím: Összevont Óvodák 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                         megemeli            30 eFt-tal 
     - és a Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát  megemeli   20 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 4.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát         megemeli            50 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné az Összevont Óvodák igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
557/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                     megemeli         6.250eFt-tal 
            - Vendégétkeztetés előirányzatát      4000 eFt-tal 
            - Szállásdíj előirányzatát                  1400 eFt-tal 
            - ÁFA előirányzatát                            850 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                             900 eFt-tal 
       /2 db elektromos sütő beszerzése/ 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                             5.350 eFt-tal 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát    megemeli      444 eFt-tal 
            - Városi Önkormányzat Mezőberénytől 
              (választások távolléti díja)                               27 eFt 
            - Békés Megyei Munkaügyi Központtól 
              (közhasznú bevétel)                                       417 eFt 
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     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát  megemeli       620 eFt-tal 
            - Tempus Közalapítványtól 
              (útravaló ösztöndíj program)                         620 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül (AJTP szakf. belül), 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                  1.057 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                      7 eFt-tal 
- - 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                           csökkenti „-” 2.200 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                         csökkenti „-”   700 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát         csökkenti „-” 3.000 eFt-tal 
     - a Felújítási kiadások előirányzatát                                             csökkenti „-” 1.100 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - az Ellátottak juttatása előirányzatát                                                                 7.000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
558/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát      megemeli    324 eFt-tal 
        Közhasznú foglalkoztatás                       324 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                  246 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                 78 eFt-tal 
- - 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
     kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                           csökkenti „-”   533 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                         csökkenti „-”   171 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                      megemeli         704 eFt-tal 
       - 1 db ultrahangos készülék vásárlása a fizioterápia szakrendelésre: 230 eFt 
       - 2 db rehabilitációs betegágy bentlakásos idős ellátáshoz:                474 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
559/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 5-2.cím: Városi Könyvtár bevételi előirányzatán belül, 
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     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát        megemeli 847 eFt-tal 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát      megemeli   75 eFt-tal 
            Alapítványtól átvétel:      75 eFt 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                 megemeli    66 eFt-al 
            Továbbszámlázott szolg: 66 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 5-2.cím: Városi Könyvtár kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                   450 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                  90 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                448 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Pallagi Mária a Városi Könyvtár igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
560/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát      megemeli       437 eFt-tal 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                              megemeli          87 eFt-al 
            ÁFA visszatérülés: 87 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                     367 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                                   70 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                   87 eFt-tal 
- - 5-1.cím: Orlai Petrics Soma Gyűjtemény kiadási előirányzatán belül, 
     /jutalom kifizetéséhez belső átcsoportosítás/ 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát          csökkenti „-”   45 eFt-tal 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                            megemeli         45 eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Csete Gyula az Orlai Petrics Soma Gyűjtemény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
561/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ bevételi előirányzatán belül, 
     - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát       megemeli  1.209 eFt-tal 
          Közhasznú foglalkoztatás   459 eFt 
          és egyéb pályázat:               750 eFt 
     - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát     megemeli       10 eFt-tal 
          Átvétel Vállalkozóktól:        75 eFt 
     - Intézményi működési bevételek előirányzatát                                megemeli      800 eFt-al 
          Berény Napok többlet bev.: 625 eFt 
          Továbbszámlázott szolg:     175 eFt 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül, 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                          1.769 eFt-tal 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                           250 eFt-tal 
- - 5-3.cím: Petőfi Sándor Művelődési Központ kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                          csökkenti „-” 100 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                       csökkenti „-” 200 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                             300 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szűcsné Sziklai Éva a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
562/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül, 
  - Pénzforgalom nélküli bevételek 
   (előző évi ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétele) 
   bevételi előirányzatát                                                                     csökkenti „-” 8.014 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
  - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát                          8.014 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
563/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- - 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   bevételi előirányzatán belül, 
   - Intézményi működési bevételek előirányzatát                         megemeli       7.882 eFt-tal 
            - ÁFA visszatérítés         1983 e Ft 
            - Tanulók térítése           2889 e Ft 
            - PHARE tám. kamat       937 e Ft 
            - Bérleti díj                       900 e Ft 
            - Alkalmazottak étk. tér. 1173 e Ft 
   - Támogatás értékű Működési bevételek bevételi előirányzatát megemeli      1.001 eFt-tal 
            - Közhasznú foglalkoztatás                    970 e Ft 
            - Városi Önkormányzat Mezőberény-től 31 e Ft 
               (választások távolléti díja) 
   - Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célra előirányzatát megemeli          15 eFt-tal 
             /egyéb pe. átvétel/ 
   - Támogatás értékű Fejlesztési bevételek bevételi előirányzatát  megemeli      7.544 eFt-tal 
            - PHARE tám. Orlai    4581 e Ft 
            - PHARE tám. Luther 2963 e Ft 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                                                773 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                                              243 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                           4.062 eFt-tal 
     - a Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                   11.364 eFt-tal 
- 2.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
   kiadási előirányzatán belül, 
     - a Személyi juttatások előirányzatát                                          csökkenti „-” 3.694 eFt-tal 
     - a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                       csökkenti „-” 2.353 eFt-tal 
     - a Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát       megemeli       6.047 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
564/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal és jóváhagyja, hogy az 
OTP és Kereskedelmi Bank Rt. a Városi Önkormányzat Mezőberény részére 200 millió Ft-os 
folyószámla hitelkeretet rendelkezésre bocsájtson 2006. december 31.-től. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, amennyiben a rendelkezésre tartott 
200 millió Ft folyószámla hitelkereten belül folyószámla hitel felvételével él kötelezettséget 
vállal a hitel és kamatainak visszafizetésére, a hitel fedezete Mezőberény Város mindenkori 
éves költségvetése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
565/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
     Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát        csökkenti  155 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- A felhalmozási kiadások: - Városi, utcai Karácsonyi ünnepi díszek 
     beszerzésének fedezetére előirányzatát                                                megemeli 155 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
566/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Leg a láb”Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény igazgatója által írt figyelemfelhívást - költségvetési 
megszorítások miatt a művészeti iskolák működése veszélybe kerülhet-- tudomásul vette. 
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567/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a mezőberényi Petőfi és 
Goethe Alapítvány regisztrálásával a Mezőberény város nemzetközi kapcsolatok koncepciója 
2004-2008. I. sz. mellékletébe. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OK.Biz.elnök 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
568/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
sportjutalmazásra /erkölcsi elismerésre/ tett javaslat február hónapba kerül előterjesztésre, az 
Oktatási és Kulturális Bizottság részletes kidolgozásában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OK.Biz.elnök 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
569/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szociális és 
Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által 
meghirdetett „a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” című pályázati 
programra pályázatot kíván benyújtani. 
A pályázatban leírt felújítási munkák bekerülési költsége: 
   a tervezett beruházás bekerülési költsége (100%):        4.630 ezer Ft 
   igényelhető támogatás:  3.000 ezer Ft 
  szükséges saját erő (min.15%)                                                                   1.630 ezer Ft 
A pályázati kiírásban előírt saját erőt a képviselőtestület 2007. évi költségvetés felhalmozási 
kerete terhére biztosítja. 
A képviselőtestület megbízza a polgármester urat, hogy a pályázatot a határidő lejárta előtt 
nyújtsa be a közalapítvány címére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2007. január 4. 
 
 
570/2006.6XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézmény - Idősek bentlakásos otthona, Puskin u. 1.sz. - érdek-képviseleti fórumába 
Csávás István képviselőt delegálja. A megbízatás a képviselőség idejére szól. 
Felelős: Csávás István képviselő 
Határidő: értelem szerint 
 
 
571/2006.6XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat fenntartásában lévő 
szociális intézmény - Idősek bentlakásos otthona, Juhász Gy. u. 1.sz. -  érdek-képviseleti 
fórumába  Halász Ferenc képviselőt delegálja. A megbízatás a képviselőség idejére szól. 
Felelős: Halász Ferenc képviselő 
Határidő: értelem szerint 
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572/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. január 1-től részt vesz a Békési 
Kistérség közös szociális feladatellátásában és a jövőben is vállalja Mezőberény székhellyel 
működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra létrejött önkormányzati társulás gesztori 
feladatait a társult Békés, Gyomaendrőd, Hunya, Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony, 
Tarhos, Kétsoprony, Csárdaszállás önkormányzataival együtt. Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért a társulás kiszélesítésével, jóváhagyja a társulási 
megállapodást, és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert az új társulási szerződés 
aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. december 31. 
 
 
573/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város  Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni 2007. január hó 1 
napjától a Békés város székhellyel létrejövő  közösségi ellátást nyújtó kistérségi társulásban. 
A Képviselő-testület jóváhagyja a társulási megállapodást. Felhatalmazza a testület Cservenák 
Pál Miklós  polgármestert, hogy a társulási megállapodást írja alá. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. december 31 
 
 
574/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. január 1-jétől részt vesz a 
Békési Kistérség közös szociális feladat ellátásában és a jövőben is vállalja Mezőberény 
székhellyel működő családsegítő szolgáltatásra létrejött önkormányzati társulás gesztori 
feladatait a társult Bélmegyer, Kamut, Köröstarcsa, Murony önkormányzataival együtt. A 
Képviselő-testület jóváhagyja a társulási megállapodást. Mezőberény Város  Önkormányzati 
Képviselő-testülete  egyetért a társulás kiszélesítésével és felhatalmazza  Cservenák Pál 
Miklós   polgármestert az új társulási szerződés aláírására. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós, polgármester 
Határidő:2006. december 31 
 
 
575/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. január hó  1 napjától  a 
gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat a békési Kistérségi Társulás keretében mikro-térségi  
intézményfenntartó társulásban látja el  Murony, Kamut és Bélmegyer községekkel, a 
társulási szerződést jóváhagyva. A Képviselő-testület felhatalmazza  Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. december 31 
 
 
576/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátás érdekében folytasson tárgyalást a környező 
településekkel együttműködés érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: int. azonnal 
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577/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4136/2006. ikt.sz. bejelentés alapján 
egyetért azzal, hogy Kétsoprony község kilépjen a Mezőberényi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat keretében működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulásból. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2006. december 31. 
 
 
578/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi 
3544/8/A/7 hrsz.-ú Fő út 11. II. em. 7. sz. alatt található 65 m2-es, 3 szobás öröklakás 
Földesiné Galló Valéria Anna 1/2-ed tulajdonjogát Földesi Vilmos tulajdonába való 
átruházásához hozzájárul. A bejegyzés alapjául szolgáló kamatmentes kölcsönből a 100.000 
Ft (azaz: egyszáz-ezer forint) hátralékban maradt összeget Földesi Vilmos fizeti vissza. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az ingatlannyilvántartásba a fentiek alapján 
történjen a bejegyzés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
579/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pallagi Mária Városi Könyvtár 
vezetői feladatokkal megbízott szakképzett könyvtárosa részére, 2006. november 11-től 2007. 
április 30-ig (a volt igazgató munkavégzés alóli felmentés idejére) a vezetői pótlékkal 
megegyezően a pótlékalap 225%-át - jelenleg 44.100,- Ft/hó -, kereset kiegészítést biztosít. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
580/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Mezőberény városában 
jelenleg üzemelő 77 db közkifolyó közül 58 db-ot megszüntet. A továbbra is üzemelő kutak -
Békési út 17., Csabai út 34., Fő út 35., Gyomai út 114., Gyóni Géza u. 23., Kérhalom u. 37., 
Köröstarcsai út 85., Köztemető, Martinovics u. 22., Ókert 17., Ókert 37., Ókert 48., Rózsa u. 
33., Szarvasi út 66., Táncsics u. 78., Thököly Imre u. 1., Vasút u. 40., Zöldfa u. 30., Sport utca 
(szennyvíztisztító telep) olyan közkifolyók, amelyek a város határában, a kivezető utak 
mentén találhatóak, valamint ahol olyan magán-ingatlan található 150 m-es körzetben, amely 
nem rendelkezik ivóvízrákötéssel. 
A képviselő-testület az alábbi közkifolyók megszüntetését kéri a Békés Megyei Vízművek 
Vállalattól:  
Ady Endre u. 55., Ady Endre u. 99., Árpád u. 41., Bajcsy Zs. E. u. 20., Bajcsy Zs. E. u. 56., 
Báthory u. 63., Belentai u. 23., Budai Nagy Antal u. 13., Budai Nagy Antal u. 57., Dózsa 
György u. 20., Erkel Ferenc u. 22., Galilei u. 19., Gyomai út 37., Gyóni Géza u. 53., Hattyú u. 
1., Hősök útja 10., Hunyadi J. u. 1., Hunyadi J. u. 17., Hunyadi J. u. 43., Jókai Mór u. 25., 
József Attila u. 25., József Attila u. 67., Katona J. u. 14., Kodály Zoltán u. 38., Kölcsey ltp. 6., 
Kossuth Lajos tér 9., Luther u. 8., Madár u. 2., Madarász u. 83., Martinovics u. 53., Mátyás 
király u. 65., Mónus Illés u. 31., Nagymester u. 20., Ókert 13., Ókert 26., Ókert 33., Ókert 81., 
Olajfa u. 11., Óvoda köz 8., Petőfi u. 27., Puskin u. 27., Rákóczi sgt. 58., Röntgen u. 15., 
Szabó Árpád u. 27., Szarvasi út 30., Szénáskert u. 43., Szénáskert u. 71., Szénáskert u. 119., 
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Szent János u. 43., Táncsics u. 49., Tessedik Sámuel tér 6., Thököly Imre u. 83., Újtelep u. 
10., Várkonyi István u. 20., Vasút u. 13., Vésztői út 53., Zrínyi sgt. 51., Zsák u. 1. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
581/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Valentinyi Károly alpolgármester 
írásos tájékoztatója alapján a Wenckheim-Fejérváry kastély felújításával egyetért, a szükséges 
tervet elkészítteti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
582/2006./XII.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek a 2006. évben végzett munkája elismeréseként 2 havi bruttó illetményének 
megfelelő mértékű 993.600 Ft (Kilencszázkilencvenháromezer-hatszáz forint) jutalmat állapít 
meg. 
Felelős: Dr. Hantos Katalin jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 43/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
többször módosított 8/1996.(V.22.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 44/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 45/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 2/2005.(I.31.) MÖK számú és az 1/2006.(I.30.) MÖK számú 
rendelettel módosított 14/2002.(VI.24.) MÖK számú rendelete módosítására 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 47/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosításáról (56/2005.(XII.23.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 48/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 
(57/2005.(XII.23.)) 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 49/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról 
(58/2005.(XII.23.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 50/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete a telek adóról szóló rendelet módosításáról (47/2004.(XII.20.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 51/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról (48/2004.(XII.20.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 52/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az építményadóról szóló rendelet módosításáról (46/2004.(XII.20.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 53/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló rendelet módosításáról 
(7/1998.(V.29.)) 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 54/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat alapító okiratáról szóló 20/2005.(II. 
28. ) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 55/2006.(XII.19.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK. számú rendelet módosításáról. 


