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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2009. év 
 
 
1/2009./I.9./ sz. határozata: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
1./ Pályázati önerő biztosítása (Hosszú tó tájrendezési munkáinak megvalósítása) 
2. / Bejelentések 
     - Törvényességi észrevétel az OPSKK igazgatóválasztást érintően. 
 
 
2/2009./I.9./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER program 
keretén belül, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) III. „A vidéki élet minősége és a vidéki 
gazdaság diverzifikálása” című tengely fejezetében, turisztikai fejlesztések megvalósítására, a 
pályázati kiíráson rész kíván venni –Hosszú-tó tájrendezése-, melynek fedezetét -8.798.000,-
Ft-ot- a 2009. évi költségvetése (Felhalmozási célú kiadások – Hosszú-tó tájrendezési 
munkáinak megvalósítása) előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
3/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
           - Lidl Áruházzal kapcsolatos kérdések (399/2008.(VIII.25.)sz. MÖK határozat) 
           - Tomka Mihály nyílt levele 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről       
II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 8/2008./I.28./sz., 9/2008./I.28./sz., 

189/2008./IV.28./sz., 268/2008./VI.16./sz., 284/2008./VI.30./sz., 328/2008./VI.30./sz., 
366/2008./VIII.25./sz., 388/2008./VIII.25./sz., 391/2008./VIII.25./sz., 
409/2008./VIII.25./sz., 435/2008./IX.29./sz., 471/2008./IX.29./sz., 
534/2008./X.27./sz., 563/2008./XI.24./sz., 564/2008./XI.24./sz., 592/2008./XI.24./sz., 
593/2008./XI.24./sz., 612/2008./XII.22./sz., 613/2008./XII.22./sz., 
624/2008./XII.22./sz., 625/2008./XII.22./sz., 626/2008./XII.22./sz., 
627/2008./XII.22./sz., 628/2008./XII.22./sz., 630/2008./XII.22./sz., 
675/2008./XII.22./sz., 676/2008./XII.22./sz., 678/2008./XII.22./sz., 
679/2008./XII.22./sz., 681/2008./XII.22./sz., 682/2008./XII.22./sz., 
683/2008./XII.22./sz., 684/2008./XII.22./sz., 689/2008./XII.22./sz., 
690/2008./XII.22./sz., 691/2008./XII.22./sz., 393/2008./VIII.25./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
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II/2. Berényiek találkozója, a Vörösberénybe utazó delegáció (630/2008./XII.22./sz. hat.) 
II/3. Berényi Napok + várossá nyilvánítás (568/2008.(XII.22.) sz. MÖK határozat) 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének előterjesztése 
IV./ Integrált városfejlesztési stratégia 
V./ Bejelentések 

 V/1. Az óvodák nyári nyitva tartása 
 V/2. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat pályázata 
 V/3. a-p. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 V/4. Intézményi átcsoportosítások 
 V/5. Szerzői jogi engedély 
 V/6. Törvényességi észrevétel 
 V/7. Egyéb bejelentés 
          - Összeférhetetlenség megszüntetése (Hírmondó) 
         - Vérellátó-állomás felhívása 

VI./ Zárt ülés 
      VI/1. Telek megvásárlási kérelem (Dr. Dombi Attila)  (VI/5. számról áttéve) 
      VI/2. Telekrész vásárlás (Dr. Csicsely Ilona) (685/2008.(XII.22.)sz. MÖK határozat) 
      VI/3. Telekrész vásárlás ( Békési úti bérlakások mögötti udvarrész megosztása) 
               (686/2008./XII.22./sz. MÖK határozat) 
     VI/4. Számítástechnikai feladatok (Szélessávú internet, intézményi rendszergazdai 
              feladatok, honlap) ellátása 
     VI/5. Egyéb bejelentés 
 
 
4/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2008. december 22-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2009. január 9-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
5/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
6/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Valnerovicz Rajmund mezőberényi lakos részére. 
 
 
7/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Valnerovicz Kálmán mezőberényi lakos részére. 
 
 
8/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete A LIDL Magyarország Kereskedelmi 
Bt. (Szeged, Szent Ferenc u. 8 I/3.) kérelmező részére a Mezőberény Város Önkormányzat 



3 

tulajdonát képező Mezőberény, Petőfi Sándor u. 14-16. sz. 14 hrsz.-ú ingatlanjából kb. 2600 
m2 területet nem kívánja értékesíteni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a felek értesítéséről gondoskodni szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
9/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított Dr. 
Hegedűs Pál mezőberényi lakos részére. 
 
 
10/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dr. Baji Mihály jegyzőt, 
hogy a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Békéscsabai Kirendeltségétől kérjen 
jogszabályi véleményt arról, hogy zárt ülésen tárgyalt anyagból, a kulturális intézmények 
összevonásra vonatkozó döntésnél, a minisztériumi véleményezést nyilvánosságra lehet-e 
hozni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
11/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Tomka Mihály mezőberényi lakos részére. 
 
 
12/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8/2008./I.28./sz., 9/2008./I.28./sz., 
189/2008./IV.28./sz., 268/2008./VI.16./sz., 284/2008./VI.30./sz., 328/2008./VI.30./sz., 
366/2008./VIII.25./sz., 388/2008./VIII.25./sz., 391/2008./VIII.25./sz., 409/2008./VIII.25./sz., 
435/2008./IX.29./sz., 471/2008./IX.29./sz., 534/2008./X.27./sz., 563/2008./XI.24./sz., 
564/2008./XI.24./sz., 592/2008./XI.24./sz., 593/2008./XI.24./sz., 612/2008./XII.22./sz., 
613/2008./XII.22./sz., 624/2008./XII.22./sz., 625/2008./XII.22./sz., 626/2008./XII.22./sz., 
627/2008./XII.22./sz., 628/2008./XII.22./sz., 630/2008./XII.22./sz., 675/2008./XII.22./sz., 
676/2008./XII.22./sz., 678/2008./XII.22./sz., 679/2008./XII.22./sz., 681/2008./XII.22./sz., 
682/2008./XII.22./sz., 683/2008./XII.22./sz., 684/2008./XII.22./sz., 689/2008./XII.22./sz., 
690/2008./XII.22./sz., 691/2008./XII.22./sz., 471/2008./IX.29./sz., 393/2008./VIII.25./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
13/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. július 11-12-én 
megrendezésre kerülő „Berény” utónevű települések találkozóján (Vörösberényben) 4 fős 
hivatalos delegációval képviselteti magát és megbízza polgármesterét, hogy erről a 
szervezőket értesítse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. január 31. 
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14/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény várossá avatásának 20. 
évfordulójára tervezett megemlékezés programját nem kívánja összevonni a 2009. évi Berény 
Napok városi rendezvénnyel, a megemlékezést a 2009. március havi Képviselő-testületi 
ülésen tartja meg, továbbá, felkéri az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot, hogy az 
évforduló tiszteletére rendezzen egy kiállítást az elmúlt 20 év eseményeiről, vívmányairól.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
15/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 14/2009./I.26./sz. határozat 
értelmében hatályon kívül helyezi a Berényi Napok rendezvény 3 napos megállapításáról 
szóló 566/2008./XI.24./sz. és az 567/2008./XI.24./sz. határozatait. 
 
 
16/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
17/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2009. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik: 
A.) 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát                                    csökkenti:        „-„ 750 eFt-tal    
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát               csökkenti:       „-„ 1780 eFt-tal 
        ezen belül:    
               - Személyi juttatások előirányzatát:                1348 eFt-tal 
               - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát:   432 eFt-tal 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               kiadási előirányzatát                                               csökkenti:       „-„ 5160 eFt-tal 
       ezen belül:    
               - Személyi juttatások előirányzatát:                3909 eFt-tal 
               - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát: 1251 eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát        csökkenti:         „-„  921 eFt-tal 
      ezen belül:    
               - Személyi juttatások előirányzatát:                 698  eFt-tal 
               - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát:  223  eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
           Intézményi működési bevételek előirányzatát           megemeli:                    59 eFt-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatán belül: 
           Intézményi működési bevételek előirányzatát          megemeli:                   600 eFt-tal    
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
           Intézményi működési bevételek előirányzatát           megemeli:                  2630 eFt-tal   
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
              Személyi juttatások előirányzatát                            csökkenti:            „-„ 1371  eFt-tal 
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              Munkaadókat terh. jár. előirányzatát                     csökkenti:            „-„   439  eFt-tal 
                                                       Szjutt:         Maj. 
                            751153-0:           - 671         - 215 
                            751153-1:           - 338         - 108 
                            751142:              - 362         - 116 
                                                      -1371         - 439 
B.) 
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
         751153-0 szakfeladat 
             Személyi juttatások előirányzatát                             csökkenti:    „-„     440 eFt-tal 
             Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          csökketni:    „-„     141 eFt-tal 
         (Informatikai álláshelyek személyi juttatás és járulék 
          vonzatának módosítása.) 
A.-B.) 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek, Hitelek felvétele felhalmozási célra  
               bevételi előirányzatát                                              csökkenti:   „-„ 14291 eFt-tal 
              ( - 13710, - 581) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2009. évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
18/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2009. évi 
költségvetési tervezete előirányzatai között az alábbi módosításokról rendelkezik: 
A.) 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
            Végleges pénzeszköz átadások működési célra (Társ.szoc.) 
            - a Szociális kölcsön előirányzatát                             csökkenti:        „-„ 200 eFt-tal    
         és ezzel egyidejűleg: 
            - a Gyógyszertámogatás előirányzatát                       megemeli:              200 eFt-tal 
B.) 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
         751845. Város és Községgazdálkodás szakfeladat (751845-7 Közcélú fogl.) 
         kiadási előirányzatán belül: 
             Dologi kiadások előirányzatát                                  csökkenti:     „-„    172 eFt-tal 
             Személyi juttatások előirányzatát                             megemeli:             130 eFt-tal 
             Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          megemeli:               42 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2009. évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
19/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2009. évi 
Költségvetési tervezete előirányzatai között az alábbi módosításokról rendelkezik: 
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
         a Dologi kiadások előirányzatát                                             csökkenti:    -„ 6468 eFt-tal 
         Informatikai hálózat működtetésére, Internet előfizetési 
         díjra, ill. 1 fő létszámbiztosítás fedezettel, intézményi 
         informatikai feladatokra, az érintett intézmények részére.    
és ezzel egyidejűleg 
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1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
           Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:        175 eFt-tal  
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
           Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:       1052 eFt-tal    
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               Kiadási előirányzatát                                                        megemeli:        3488 eFt-tal 
          ezen belül: 
               - Személyi juttatások előirányzatát:         1860 eFt-tal 
               - Munkaadókat terh. jár. előirányzatát:      576 eFt-tal 
               - Dologi kiadások előirányzatát:              1052 eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
           Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:         351 eFt-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül: 
          Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:          701 eFt-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
          Dologi kiadások előirányzatát                                               megemeli:          701 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2009. évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
20/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény Város 2009. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik:    
- 7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
a felhalmozási kiadások előirányzatát csökkenti                        „-90.000. eFt-tal”  
- a Kálmán Fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület létesítéséhez fedezet biztosítás (3 

medence és kiszolgáló létesítmény)                           - előirányzatát „-20.000, eFt-tal” 
- a Geotermikus energia felhasználására pályázat benyújtás és saját forrás biztosítása: 

260.000, eFt ebből:   2009.   „60.000, eFt” 
   2010. „200.000, eFt”                                        - előirányzatát „-70.000, eFt-tal”. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2009 évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
21/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az integrált városfejlesztési stratégia 
koncepciójának elkészítésével megbízza a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 
Kutatások Központját bruttó 4.800.000 Ft összegért, azzal a kiegészítéssel, hogy -felfrissítve a 
rendelkezésre álló adatokat-, a jelenleg érvényben lévő városfejlesztési kézikönyvben 
meghatározottak alapján  készüljön el a koncepció.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
22/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák nyári nyitva 
tartásának tervezetét jóváhagyja. Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva 
tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig a szülőket tájékoztassa és kéri a tájékoztató 
megjelentését a városi honlapon és a Mezőberényi Hírmondóban is. 
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Felelős: Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: 2009. február 15. 
 
 
23/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz, „A 
családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése” című 
programra a pályázatát benyújtása, s vállalja a programban való együttműködést. 
Egyben nyilatkozik arról, hogy a 14/1997.(IV.21.) MÖK. sz. rendeletében az intézményt a 
rendszeres szociális segélyezettek beilleszkedési programjának végrehajtására kijelölte. 
Felelős: Kovács Edina intézmény igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
24/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
      Normatív hozzájárulások előirányzatát                                      csökkenti  „-” 290     eFt-tal 
Kv.tv.: 
  - 3.sz.mell: 15.2(a3) 1. nevelési év 
      „-„ 170.000 Ft ~ „-„ 170 eFt 
  -3.sz.mell: 16.3.(6) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés-oktatás 
     „-„ 120.000 Ft ~ „-„ 120 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
 2/A cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát                         csökkenti: „-„  290    eFt-tal 
 Ezen belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”  220   E Ft-tal 
    - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”     70   E Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
   - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
      Normatív hozzájárulások előirányzatát                                     csökkenti  „-”  1125   eFt-tal 
 Kv. tv.: 
  - 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján:     
  - 3.sz.mell. 15.b(3) 4. évfolyam 
       „-”   85.000  Ft ~ „-”   85  eFt (állami). 
  - 3.sz.mell. 15.b(4)  5-6. évfolyam 
       „-” 170.000  Ft ~ „-” 170  eFt (állami). 
 - 3.sz.mell. 15.b(5) 7-8. évfolyam 
       „-” 170.000  Ft ~ „-” 170  eFt (állami). 
 - Alapfokú művészetoktatás 15 e A 2008. évi kv.tv. alapján: 
   -Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 
    15.e.(2) Minősített intézményben 
       „-„ 85.000 Ft ~ „-„ 85 eFt (állami) 
-Kollégiumok közoktatási feladatai 
  15.f A 2008. évi kv.tv. alapján 
   - Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 15.f.(3) 
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         „-„ 85.000 Ft ~ „-„ 85 eFt (állami) 
   -Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók 
    a Rehab.bizottság szakvélem. alapján, ill. a nem sajátos nevelési igényű  
     tanulók orvosi ig. alapján 
    16.2.1a  sorsz. A 2008. évi kv.tv. alapján 
        - 16.2.1.a(2) „-„ 80.000 Ft ~ „-„ 80 eFt (állami) 
- 3.sz.mell: Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének  rendell. 
  miatt sajátos nevelési ig. gyermekek, tanulók 
  16.2.1.d sorsz. A 2008. évi kv.tv. alapján 
         16.2.1.d (3) „-„ 64.000 Ft ~ „-„ 64 eFt (állami) 
- 3.sz.mell. Viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendell. miatt  
   sajátos nevelési ig. gyermekek, tanulók 
  16.2.1.e sorsz. A 2008. évi kv.tv. alapján 
          16.2.1.e(3)  „-„ 48.000 Ft ~ „-„ 48 eFt (állami) 
- Fejlesztő felkészítés 16.2.3 sorsz. A 2008. évi kv.tv. alapján 
                            „-„ 108.333 Ft ~ „-„ 108 eFt (állami) 
- Nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás,  
  roma kisebbségi okt., kieg. kisebbségi okt. 
           16.3.(3) „-„ 15.000 Ft ~ „-„ 15 eFt (állami) 
- Pedagógiai módszerek támogatása 
  16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
                         „-„ 85.000 Ft ~ „-„ 85 eFt (állami) 
  16.5.2.b Minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és bábművészeti ágon, 
  vmint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos zeneoktatásban. 
                         „-„ 13.333 Ft ~ „-„ 14 eFt (állami) 
- 3.sz.mell: Intézményi társulás óvodájában, ált. iskolájába járó gyermekek,  
  tanulók tám. 16.6.2.b sorsz. A már működő társulások esetén. 
    16.6.2.b(3) Ált. Isk. 1-4. évfolyam 
                          „-„  15.000 Ft ~ „-„ 15 eFt (állami) 
    16.6.2.b(4) Ált.Isk. 5. évfolyam 
                           „-„ 15.000 Ft ~ „-„ 15 eFt (állami) 
  - Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 
    17.1.a (5) Kollégiumban 
                         „-„ 18.333 Ft ~ „-„ 18 eFt (állami) 
  - 3.sz.mell. 17.2.b sorsz. Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
                         „-”   6.000  Ft ~ „-” 6   eFt (állami). 
- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
    17.3.(3) Általános Iskola                „-„ 62.000 Ft   ~ „-„ 62 eFt (állami) 
     
és ezzel egyidejűleg 
- 2B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát  
                                                                                                          csökkenti   „-”  1125 eFt-tal 
Ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                         „-”    851   E Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”     274   E Ft-tal  
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
    Normatív hozzájárulások előirányzatát                                        csökkenti  „-”  1356  eFt-tal 
 Kv. tv.: 
      3.sz.mell. 15.c. sorsz. 2008. évi költségvetési tv. alapján 
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      - Lemondás: „-” 3.sz.mell. 15.c (2) 11-13. évfolyam  
               „-” 510.000 Ft ~ „-” 510 eFt (állami). 
   - Kollégiumok közoktatási feladatai 15.f. sorsz. A 2008. évi kv.tv. alapján 
      15.f.(4) Középiskola, szakiskola 
               „-„ 170.000 Ft ~ „-„ 170 eFt 
  - Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, 
     nyelvi előkészítő oktatás – Nappali rendszerű iskolai oktatásban 
     nemzetiségi nyelven valamint két tanítási nyelven folyó 
     oktatás – A 2008. évi költségvetési törvény alapján 
     3.sz.mell. 16.4(3) Középiskola, szakiskola  
                  „-” 143.000  Ft ~ „-” 143  eFt (állami). 
- Hátrányos helyzetű tanulók iskolai programban való részvétel 
  AJTP keretében 16.5.1.b (1) 
                   „-„ 120.000 Ft  ~ „-„ 120 eFt (állami) 
- Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése 
  16.5.1.c. AJTP keretében 
                   „-„ 160.000 Ft  ~ „-„ 160 eFt (állami) 
  - 3.sz.mell. 17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
                       „-” 5.000   Ft ~ „-”  5  eFt (állami). 
- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
   17.3.(4) Középiskola, szakiskola  „-„ 248.000 Ft  ~ „-„ 248 eFt (állami) 
A Normatív kötött  felhasználású támogatások előirányzatát             csökkenti   „-”  4   eFt-tal 
- 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, 
   kötött felhasználású támogatásai (a 2008. évi költségvetési törvény 
   8. számú melléklete szerint) 
    I. Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
    I.1. Pedagógusi szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi 
    vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 2008/2009-es tanév 
                          „-„ 3.900 Ft  ~ „-„ 4 eFt (állami) 
és ezzel egyidejűleg 
- 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                 csökkenti:  „-” 1360  eFt-tal 
    Ezen belül: 
      - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”  1030   E Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”     330   E Ft-tal 
- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                        csökkenti  „-” 1629   eFt-tal 
 Kv. tv.: 
  - 4.sz.mell. B.III. A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése. 
és ezzel egyidejűleg 
- 7. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
  Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány felhasználás 
  előirányzatát                                                                                 csökkenti   „-” 1629   eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
25/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  
       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       előirányzatát                                                                            megemeli: 3200 eFt-tal 
       Szakmai és Informatikai fejl. feladatok 
       (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül               
                         Dologi kiadások előirányzatát                                          1640 eFt-tal  
                         Felhalmozási kiadás előirányzatát                                      220 eFt-tal  
 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
                kiadási előirányzatán belül,  
                         Dologi kiadások előirányzatát                                             900 eFt-tal 
                         Felhalmozási kiadás előirányzatát                                        440 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
26/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 
Támogatás értékű kiadások felhalmozási célra előirányzatát csökkenti: 62.313 eFt-tal 
       (Mb.-Békés közötti kerékpárúttal kapcsolatos hozzájárulás megtérülése) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Hitelek felvétele felhalmozási célra előirányzatát        csökkenti: 62.313 eFt-tal 
       (Mb.-Békés közötti kerékpárúttal kapcsolatos hozzájárulás megtérülése) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
27/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül 
       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       előirányzatát                                                                             csökkenti: 18 eFt-tal 
 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (Létszámleépítés) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát csökkenti: 18eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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28/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, Dologi kiadási előirányzatát 
              (PH.-ba bútor felszerelés)   csökkenti: „-„ 107 eFt-tal     
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát megemeli:       107 eFt-tal 
             - PH.-ba bútor, felszerelés, ill. programok (pü.-szoc.) 
                beszerzéséhez előirányzat biztosítása.     
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
29/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán 
       belül, Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát 
                                                                                                    megemeli:       175 eFt-tal 
      (Békési Kistérségi Irodából Kistérségi Kiegészítő normatíva  
      továbbutalása /kistérségi+normatíva/ - Működési célú  
      Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól.) 
és ezzel egyidejűleg        
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
     a Személyi juttatások előirányzatát                                              csökkenti:   „-„ 185 eFt-tal 
             - 2007. évi normatíva elszámolás: Idősek Klubja 
2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási 
     előirányzatán belül a Dologi kiadások előirányzatát                   megemeli:         360 eFt-tal 
             - 2007. évi normatíva elszámolás 
                 3 fő bejáró:           240 eFt 
                 3 fő helyben tan.: 120 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
30/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások,  
               Felhalmozási kiadási előirányzatán belül:  
               - PH.-nál gépek, berendezések beszerzése: PH irodatechn. és  
                  számítástechn. besz. előirányzatát   csökkenti: „-„ 1003 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások,  
               Felhalmozási kiadási előirányzatán belül:  
               - PH.-ba bútor, felszerelés ill. programok (pü.-szoc.)  
                  beszerzése előirányzatát                                                   megemeli:     1003 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
31/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
               - 802.144. Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf.   
                  Dologi kiadási előirányzatát   csökkenti: „-„ 1037 eFt-tal 
                  (Aromo iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver 
                   felhasználási jog értéke.) 
               - 801.214. Nappali általános műveltséget megalapozó szakf. 
                 Dologi kiadási előirányzatát                                             csökkenti: „-„ 1185 eFt-tal 
                 (Aromo iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver 
                   felhasználási jog értéke.) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                   megemeli:     2222 eFt-tal 
              - Aromo iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver 
                felhasználási jog értéke 
              802.144. Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf.: 1037 eFt 
              801.214. Nappali általános műveltséget megalapozó szakf.: 1185 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
32/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
        a Felhalmozási kiadások előirányzatát   csökkenti: „-„ 950 eFt-tal 
       A TÁMOP 3.1.4. pályázat, Komplex szaktanácsadás,  
       feladat ellátás díjához fedezet biztosítás.   
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      801.214. Nappali általános műveltséget megalapozó… szakf. 
      Dologi kiadási előirányzatát                                                          megemeli:       950 eFt-tal 
      A TÁMOP 3.1.4. pályázat, Komplex szaktanácsadás,  
      feladat ellátás díjához fedezet biztosítás. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
33/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
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- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, Végleges pénzeszköz átadások  
   működési célra, Sport tartalék alap előirányzatát                     csökkenti:         „-„   59  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, Végleges pénzeszköz átadások  
   működési célra, Sport támogatások előirányzatát:                                           
         -Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola DSE:   megemeli:            37 eFt-tal 
         - Petőfi Sándor Gimnázium DSE:                                            megemeli:            22 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
34/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek, Intézményi működési bevételek 
   Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n belül (Intézményi étkezés és telefon) 
   + Int. Vegyes közüzemi díj továbbszámlázás előirányzatát          megemeli:         650  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
    Dologi kiadások: 
       -749.914. szakf. Közv. szolg. bev. AHT-n belül:  
         Étkezési ut. továbbszámlázások előirányzatát                       megemeli:           150 eFt-tal 
       - 749.914. szakf. Közv. szolg. bev. AHT-n belül:  
         Telefon továbbszámlázások + vegyes továbbszámlázások  
         előirányzatát                                                                            megemeli:           500 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
35/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,  
  Intézményi  működési bevétel 
  - VÖK Lakossági csatornamű számla kamatbevétel előirányzatát         megemeli:   63  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
    - a 751845-9 Város és Községgazdálkodás – VÖK lakossági csatornamű 
      számla, dologi kiadási előirányzatát,                                                megemeli:     63  eFt-tal 
      (Banki költség) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
36/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
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7-3. cím: PH. Int folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
        Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát     csökkenti: „-„ 2190 eFt-tal 
       „Körösök lágy ölén” ROP-1.1.1.-2005-05-0003/34 Támogatási 
       szerződés szerint 2008. évben várhatóan számlánkra érkező  
       pályázati támogatás összege módosult: 16570 eFt helyett  
      14.379.747 Ft ~ 14380 eFt támogatás került folyósításra. 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
     Általános tartalék állomány felhasználás előirányzatát                csökkenti: „-„ 2190 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
37/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  
                OTP-LTP Vízi közmű számlával kapcsolatos, Felhalmozási célú 
                pénzeszköz átvétel háztartásoktól előirányzatát           megemeli:       136900  eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Int folyó és egyéb bevételek,  
                 Intézményi működési bevételek, kamatbevétel 
                 rövid lejáratú bankbetét után előirányzatát                  megemeli:            1646 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül,  
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra előirányzatát   megemeli:     138546 eFt-tal 
      OTP-LTP Vízi közmű számlával kapcs.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
38/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH: egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    Végleges pénzeszköz átadások működési célra: 
      A.) - Köztisztv. – Nyugállományú köztisztv. részére jutt. előirányzatát csökkenti: „-„153 
eFt-tal 
              és ezzel egyidejűleg 
            - Köztemetés előirányzatát                                                        megemeli:      153 eFt-tal 
      B.) - Átmeneti segély előirányzatát                                                 csökkenti:  „-„ 97 eFt-tal 
             és ezzel egyidejűleg 
             - Ápolási díj munkaadókat terhelő jár. előirányzatát                megemeli:       12 eFt-tal 
             - Gyermektartási díj előirányzatát                                             megemeli:       85 eFt-tal 
     C.) - 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
                 kiadások, Általános tartalék állomány  előirányzatát          csökkenti:         36 eFt-tal 
              és ezzel egyidejűleg 
          -7-5. cím: PH: egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
             - Szemétszállítás és kezelés szakf. dologi kiadási előirányzatát   megemeli    36 eFt-tal 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
39/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
CKÖ: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát                                                   csökkenti:  „-„ 21 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
    - Dologi kiadások előirányzatát                                                        megemeli:       21 eFt-tal 
MNÖ: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                          csökkenti: „-„100 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát         megemeli:     100 eFt-tal     
     -Német templom zsindely felújítása:  50 eFt 
     -I. ker. egyház:                                    50 eFt 
SZKÖ: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
    - Személyi juttatások előirányzatát                                                   csökkenti: „-„139 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
    - Dologi kiadások előirányzatát                                                         megemeli:       57 eFt-tal  
    - Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát         megemeli:       82 eFt-tal     
     (Anyanyelvi nap támogatása) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
40/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
- 1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Műk.célú támog.értékű kia. önk.kv.szervnek     megemeli   70.036 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Műk.célú támog.értékű bev. önk-tól       megemeli    70.036 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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41/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi előirányzatát csökkenti 992 eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát  992 eFt-al 
- Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi előirányzatát csökkenti 288 eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Felhalmozási célú kiadások előirányzatát  288 eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett intézményvezetők 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
42/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
          Bevételi előirányzatán  belül: 
            Intézményi müködési bevételek előirányzatát megemeli   666. eFt-al 
            (Egyéb sajátos bevételek) 
     Kiadási előirányzatán belül: 
         -   Dologi kiadások előirányzatát megemeli:    535. eFt-al 
             (Fenntartási kiadások) 
        -    Felhalmozási kiadások előirányzatát megemeli: 131. eFt-al 
            (Epson FX2190 Nyomtató vásárlás) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              OPSKK igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
43/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság LEKIEDU-
5987-2008 számú szerzői jogi engedélyét aláírja az OPSKK muzeális gyűjteményének 
anyagában szereplő egyik tárgyról (címeres emlékpohár), a városi honlapon is megjelent kép 
felhasználásáról azzal, hogy az illusztráció mellett feltüntetésre kerüljön az érintett műtárgy 
jelenlegi pontos fellelhetősége. A képviselő-testület abban az esetben ért egyet, hogy 
határozatlan időre szóljon a felhasználás ideje, amennyiben az önkormányzat részére az 
oktatási célú kiadványból egy tiszteletpéldányt megküld a felhasználó. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
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44/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított Dr. 
Onody Gyula mezőberényi lakos részére. 
 
 
45/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3-3 percben hozzászólást biztosított 
Tomka Mihály, valamint Dr. Hegedűs Pál mezőberényi lakosok részére. 
 
 
46/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ igazgatóválasztásával kapcsolatos, a zárt ülés tartásának szabályaira, valamint a 
nyertes pályázó szakmai gyakorlatára tett törvényességi észrevétellel nem ért egyet, azt nem 
fogadja el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
47/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK igazgató bejelentését 
tudomásul veszi, miszerint a képviselői tisztségével összeférhetetlen az önkormányzati újság, 
honlap felelős szerkesztőjének, kiadójának lenni. Az összeférhetetlenség feloldása érdekében 
a Mezőberényi Hírmondó önkormányzati újság felelős szerkesztői, lapterjesztői, képviseleti 
feladatok ellátásával az OPS Kulturális Központ igazgatóhelyettesét, Fábián Zsoltot bízza 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
48/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/7 hrsz.-ú ingatlan - Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója által elfogadható - módosított vázrajz szerinti 
kialakításához további pontosításokat tart szükségesnek. Kerüljön megvizsgálásra, hogy a 
terület rendezésével, telekalakítással (beépíthetési %) biztosított–e a tervezett lakások 
megépítése és szükséges számú (110 db) parkoló kialakítása A képviselő-testület februári 
testületi ülésre szükségesnek tartja a Károlyi és Társa Kft. képviselőjének meghívását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedés azonnal, februári testületi ülés 
 
 
49/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csicsely Ilona Mezőberény, Sas u. 
4. sz. alatti lakos tulajdonában lévő 083/3 hrsz.-ú ingatlanból felajánlott 600-700 m2-es 
telekrész megvásárlásáról információk hiányában döntést nem hozott, a 2009 évi februári 
Képviselő-testületi zárt ülésen tárgyalja újra. A Képviselő-testület felkéri Dr. Baji Mihály 
jegyző urat, hogy a döntés meghozatalához szükséges információk összegyűjtésével (külön 
kitérve a csatorna funkciójára) és annak előterjesztésével bízza meg a polgármesteri hivatal 
illetékes munkatársait, továbbá az érintett felek egy közös helyszíni egyeztető bejáráson 
vegyenek részt. 
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Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
50/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az érintett 051/1 helyrajzi számú 
területet az érvényben lévő szerződés lejártáig, azaz 2010. december 31-ig nem kívánja 
értékesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
51/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat az Antenna Hungária Zrt.-vel a 
kistérségi szélessávú Internet szolgáltatás feltételeiről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
52/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete számítástechnikai feladatok ellátására 
a Petőfi Sándor Gimnázium, a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, valamint 
az Összevont Óvodák részére összesen 1 fő létszám bővítést engedélyez azzal, hogy az 
érintett igazgatók a munkakör betöltésével kapcsolatos munkáltatói feladatokat egymás között 
egyeztessék. Az intézmények Internet felhasználással kapcsolatos előfizetésének díja és a 
bevezető havidíj a szerződés megkötését követő hónaptól az intézmények költségvetésében 
dologi kiadási előirányzatként biztosításra kerül, várhatóan 2009. évben 9 hónapra.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
53/2009./I.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a városi honlap 
szerkesztésével a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt bízza meg és felkéri az önkormányzati 
intézményeket elsősorban az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot, hogy 
közreműködésével segítse a honlap üzemeltetését, karbantartását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
54/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Napirend előtt:  
- választási bizottság beszámolója munkájáról, új képviselők eskütétele 
- képviselői felszólalás 
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I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről  
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről       
II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 484/2008./X.27./sz., 2/2009./I.9./sz., 

8/2009./I.26./sz., 10/2009./I.26./sz., 13/2009./I.26./sz., 17/2009./I.26./sz., 
18/2009./I.26./sz., 19/2009./I.26./sz., 20/2009./I.26./sz., 21/2009./I.26./sz, 
43/2009./I.26./sz., 46/2009./I.26./sz., 50/2009./I.26./sz., 52/2009./I.26./sz., 
53/2009./I.26./sz., 159/2008./IV.9./, 345/2008./VI.30./, 476/2008./IX.29./, 
590/2008./XI.24./, 594/2008./XI.24./, 620/2008./XII.22./, 43/2009./I.26./ lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelete módosítása 

II/3. Az OPS Kulturális Központ által készíttetett 1848-as zászló 
II/4. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi továbbképzési terve 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város 2009. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata                        
V./ Bejelentések 

V/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (OPSKK pénzeszközátvét.) 
V/2. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezőberényi Football Club 2008. évi 

önkormányzati sporttámogatás felhasználásáról elszámolás, beszámolás 
(kiegészítései: V/2. b-c.) 

V/3. Helyi adórendeletek módosítása 
V/4. „Múzeumok mindenkinek” program pályázatán való részvétel 
V/5. Az OPS Kulturális Központ 2009. évi munkatervének fenntartói jóváhagyása 
V/6. Vízterhelési díj 2009. évi mértéke 
V/7. Megyei önkormányzati kötelező feladatok ellátása (kiegészítése: V/8.b) 
V/8. Mezőberényi Hírmondó ügye 
V/9. Kóka Község kezdeményezése 
V/10. Geotrade Kft. ajánlata 
V/11. Ivád Község polgármesterének levele 
V/12. Magyar Napló Kiadó támogatási kérelme 
V/13. Nemzeti Vágta rendezvényen való részvétel 
V/14. Nyílt levél 
V/15. Egyéb bejelentések 
          - Dr. Pohl Tibor szív-érrendszeri szűrővizsgálattal kapcsolatos megkeresése 

VI./ Zárt ülés 
        VI/1. Hegedűs György területvásárlási kérelme 
        VI/2. Lédig Sándor területvásárlási kérelme 
        VI/3. Telekrész vásárlás (083/3 hrsz.) (49/2009./I.26./sz. MÖK határozat) 
        VI/4. Telekrész vásárlás (4/7 hrsz.) (48/2009./I.26./sz. MÖK határozat) 
        VI/5. Tóth József kérelme 
        VI/6.Mezőberényi kötvény esetében a Keler Zrt-nél szerződés módosításra felhatalmazás 
        VI/7. Egyéb bejelentések 
 
 
55/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. január 26-i zárt testületi ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
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56/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
57/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 484/2008./X.27./sz., 2/2009./I.9./sz., 
8/2009./I.26./sz., 10/2009./I.26./sz., 13/2009./I.26./sz., 17/2009./I.26./sz., 18/2009./I.26./sz., 
19/2009./I.26./sz., 20/2009./I.26./sz., 21/2009./I.26./sz, 43/2009./I.26./sz., 46/2009./I.26./sz., 
50/2009./I.26./sz., 52/2009./I.26./sz., 53/2009./I.26./sz., 159/2008./IV.9./, 345/2008./VI.30./, 
476/2008./IX.29./, 590/2008./XI.24./, 594/2008./XI.24./, 620/2008./XII.22./, 43/2009./I.26./ 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
58/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az OPSKK 
igazgatójának beszámolóját az elkészült 1848-as zászlóval kapcsolatban. 
 
 
59/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
60/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elhangzott módosítási javaslatok 
átvezetése illetve néhány formai, tartalmi hiba korrigálásával fogadta el Mezőberény város 
módosított Településfejlesztési Koncepcióját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, folyamatosan 
 
 
61/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
        Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát     megemeli: 2.309 eFt-tal 
(Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2007. évi pénzmaradvány fel- 
használására vonatkozóan, az önkormányzat felé teljesítés) 
és ezzel egyidejűleg 
 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
                 kiadások, Általános tartalék állomány  előirányzatát          megemeli: 2.309 eFt -tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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62/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberényi Football 
Club és a Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját, és további 
eredményes szereplést kívánva köszönetet mond a végzett munkáért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
63/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-
képzési szerepének erősítése c. kiírt pályázaton (kódszáma: TÁMOP -3.2.8/08/B). Megbízza 
az OPS Kulturális Központot a pályázat elkészítésével és benyújtásával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. március 31. 
 
 
64/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó, az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ 2009. évi munkatervét jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
65/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint árhatóság egyetért a Békés 
Megyei Vízművek Zrt. által, a vízterhelési díj 2009. évi mértékére tett javaslattal az alábbiak 
szerint: 
Lakossági csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő:                  8,70 
Ft/m3+ÁFA 
Önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevő fogyasztó által fizetendő:          8,70  
Ft/m3+ÁFA 
Hatósági csatornadíjat fizető igénybe vevő által fizetendő:                                      13,10  
Ft/m3+ÁFA 
Szippantott ( kihordásos ) szennyvíz után fizetendő:                                                19,60 
Ft/m3+ÁFA 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a fenti díjak 2009. március 1-től kerülnek 
bevezetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
66/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata oktatási, egészségügyi, valamint szociális intézményeit 
változatlanul, 2009-ben is fenntartóként kívánja működtetni, azok egyikét sem kívánja a 
megyei önkormányzatnak átadni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő (a határozat megküldésére): 2009. február 28. 
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67/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete önként vállalt feladataként az OPSKK 
intézményén belül gyűjti Békés megye német nemzetiségek által lakott településein lévő  
történeti, néprajzi, nemzetiségi emlékeket, ezeket feldolgozza, kutatja és egyben kéri a Békés 
Megyei Önkormányzatot a feladatellátás teljes körű és folyamatos finanszírozásának 
biztosítására. Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges egyeztetés 
lefolytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
68/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Mezőberényi 
Hírmondó önkormányzati újság kiadásával kapcsolatos feladatok az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központtól kerüljön át a Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalához. 
Felkéri az érintett intézmények vezetőit, hogy az átadás technikai feltételeit egyeztessék, 
illetve készítsék elő az intézmények Alapító Okiratának módosítását. 
Felelős: Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
69/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapította, azzal hogy a 
Mezőberényi Hírmondó önkormányzati újság kiadásával kapcsolatos feladatok az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központtól átkerültek a Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatalához, az összeférhetetlenségi helyzet megszűnt. 
 
 
70/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
beszámolóját azon átruházott hatáskörben hozott döntéséről, hogy az OPSKK továbbképzési 
tervének módosítását jóváhagyta.   
 
 
71/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik Kóka Község Képviselő-
testületének felhívásához, amely a közrend- és közbiztonság megerősítésére vonatkozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
72/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Geotrade Kft. 
mezőberényi bázisállomáson létesítésen GNSS szolgáltatást. Megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a tárgyalások lefolytatására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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73/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Ivád Község 
Önkormányzata által felajánlott csatlakozási lehetőségért a „Hír-érték Mozgalom”-hoz, 
melyben kistelepülések jelentkezését várják, de kisvárosként Mezőberény nem csatlakozik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
74/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Magyar Napló 
Kiadó ajánlatáért, de tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére, sem közvetlen 
támogatóként, sem megrendelőként nem jelentkezik „Petőfi Sándor válogatás” kötet 
kiadásához. A tervezett kiadványról a városi honlapon, a Mezőberényi Hírmondó újságban 
felhívás kerül megjelentetésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
75/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a felajánlott 
lehetőségért a 2009. május 30-június 1-je között megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtára való 
meghívásért, de Mezőberény város nem kíván nevezni.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
76/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapította, hogy Tomka Mihály 
mezőberényi állampolgár a nyílt levelet, mely 22 kérdést tartalmaz, többek nevében írta, de 
mivel az erre feljogosító meghatalmazások csatolását nem tette meg, a válaszadásnak nem 
kell megtörténnie. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
77/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy közérdekű 
bejelentések megvitatása érdekében közmeghallgatás legyen tartva. 
 
 
 
78/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közérdekű bejelentések 
közmeghallgatás időpontját 2009. március 18-án 17 órai kezdéssel határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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79/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Pohl Kft. országos komplex 
szakorvosi szűrővizsgálattal kapcsolatban önkormányzati intézményekben a kiplakátolást, 
hirdetést nem támogatja. Felhívja a kérelmező figyelmét, hogy közterületi plakátolással 
kapcsolatban forduljon a Városi Közszolgáltató Intézményhez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
80/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Mezeiné Bátori Valéria mezőberényi lakos részére. 
 
 
81/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hegedűs György 
Mezőberény, Vásártér u. 3/a. szám alatti lakos részére a Mezőberény, Vásártér utca 11-12. 
szám alatt található 817/8 hrsz.-ú, saját tulajdonú ingatlana előtt elhelyezkedő 818 hrsz.-ú 
Vásártér utca területéből kb. 100 m2 területrészt nem kívánja értékesíteni. A kérelmező 
részére az érintett területet bérbe adásától nem zárkózik el, de amennyiben ilyen kérelemmel 
nem él, úgy felszólítja, hogy az érintett terület elkerítését szüntesse meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
82/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lédig Sándor 
Mezőberény, Árpád u. 46. szám alatti lakos részére a Mezőberény, Vásártér utca 14. szám 
alatt található 817/9 hrsz.-ú, saját tulajdonú ingatlana előtt elhelyezkedő 818 hrsz.-ú Vásártér 
utca területéből és a 634/4 hrsz.-ú Csabai utca területből összesen kb. 600 m2 területrészt nem 
kívánja értékesíteni. A kérelmező részére az érintett területet bérbe adásától nem zárkózik el, 
de amennyiben ilyen kérelemmel nem él, úgy felszólítja, hogy az érintett terület elkerítését 
szüntesse meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
83/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csicsely Ilona Mezőberény, Sas u. 
4. sz. alatti lakos tulajdonában lévő 083/3 hrsz.-ú ingatlanból a Lászlózugi csatornával 
párhuzamos, út által elfoglalt kb. 230 m2 nagyságú telekrészt meg kívánja vásárolni, de a 
tulajdonos által felajánlott (2.500,- Ft/m2) eladási árat nem fogadja el. A Képviselő Testület 
Dr. Csicsely Ilonának bruttó 250.000,- Ft vételárat ajánlja fel.  
A telekalakítással és az adásvétellel kapcsolatos költségeket Mezőberény Város 
Önkormányzatának kell vállalnia. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
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84/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József Mezőberény, Tanya 135. 
alatti lakos kérelmét a 2006. évben nyújtott temetési célú szociális kölcsönből fennálló 
tartozásának (15.000 Ft tőke + járulékai) elengedését ebben a formában nem támogatja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a kérelmező 2009. március 31-ig 10.000,- Ft. tőke 
tartozást megfizet, abban az esetben a fennmaradó - 5.000 Ft tőke + járulékai - tartozást 
elengedi, ellenkező esetben az Önkormányzat a 2006. április 13-án kötött megállapodás 3.) 
pontjában meghatározottak szerint a behajtásról intézkedik (15.000 Ft tőke + járulékai). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felek értesítéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
85/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/7 hrsz.-ú ingatlan - Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója által elfogadható - módosított vázrajz szerinti 
kialakításával egyetért. A parkolók kialakításáról a Károlyi és Társa Kft.-nek új tervet kell 
készíteni, amelyben törekedni kell az adott területen minél több - de minimum 69 db -  
parkoló kialakítására. A Károlyi és Társa Kft.-vel 2006. 10. 26-án megkötött, parkolók 
kialakításáról szóló vállalkozási szerződést felül kell vizsgálni és kialakítható parkolók 
számának megfelelően, megfelelő műszaki tartalommal módosítani szükséges, legkésőbb 
március 31-ig. 
A Képviselő-testület az új beépítési javaslat és az új vételi ajánlat ismeretében dönt az 
ingatlanrész értékesítéséről. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a felek értesítéséről gondoskodni szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009 márciusi testületi ülés 
 
 
86/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza egyszeri alkalommal 
Cservenák Pál Miklós polgármestert és dr. Baji Mihály jegyzőt, hogy a Keler Zrt.-nél eljárva 
kezdeményezze a CHF alapkamat csökkenése miatt a kibocsátáskori összkamat szintnél 
kedvezőbb összkamat szinttel a szerződés módosítását.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
87/2009./II.23./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy minden egyes alkalommal a Mezőberény kötvénnyel kapcsolatosan a 
Keler Zrt.-nél történő szerződés módosítást megelőzően tájékoztassa a Képviselő-testületet és 
kérjen a Képviselő-testülettől a szerződés módosításra felhatalmazást.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2009.(II.24.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2009.(II.24.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2009.(II.24.) önkormányzati 
rendelete a helyi adórendeletek módosításáról 
 
 

*** 
 
 
88/2009./III.2./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
I. Belvíz projekt 
II. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola és az Összevont Óvodák kérelme 
    pályázaton való részvételre 
 
 
89/2009./III.2./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 16 Békés Megyei település 
által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című DAOP-2008-5.2.1./D-
0002 azonosító jelű kiemelt projekt megvalósítására irányuló új Konzorciumi Együttműködési 
megállapodást. 
A képviselő-testület a projektre vonatkozó Támogatási Szerződést megismerte, azt elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására és a 
Konzorcium vezetőjét a Támogatási Szerződés aláírására. 
A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15 %-os mértékű 44.329.994,-Ft 
összegű saját erő összegét 2009-2010-2011-2012. évi költségvetéseiben biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, 
              Dankó Béla Konzorcium vezetője, 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
90/2009./III.2./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint Bélmegyer Község 
Önkormányzati Képviselő-testületével intézményi társulás keretében fenntartott Összevont 
Óvodák (OM 028138) székhely településének önkormányzata részt vesz a 8/2009.(II.26.) ÖM 
rendelet 5.§-ban kiírt „Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése” pályázaton. 
A pályázaton való részvételhez az önerőt, a megvalósításhoz szükséges összeg 20%-t, 5 millió 
Ft-ot Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló rendelet 4. számú 
mellékletében a felhalmozási kiadások között az „Esélyegyenlőségi program 
megvalósításához fedezet biztosítás” keret terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának előkészítésével Gubis Andrásné óvodavezetőt 
bízza meg. 
Felelős: Gubis Andrásné, Összevont Óvodák óvodavezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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91/2009./III.2./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint Bélmegyer Község 
Önkormányzati Képviselő-testületével intézményi társulás keretében fenntartott Mezőberény 
– Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (OM 200608) székhely településének önkormányzata 
részt vesz a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet 5.§-ban kiírt „Óvodák, általános iskolák 
infrastrukturális fejlesztése” pályázaton. 
A pályázaton való részvételhez az önerőt, a megvalósításhoz szükséges összeg 20%-t, 5 millió 
Ft-ot Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló rendelet 5. számú 
mellékletében a felújítási kiadások között az „Pályázati saját forrás alap biztosítása, 
elkülönítése” keret terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának előkészítésével Öreg István főigazgatót bízza 
meg. 
Felelős: Öreg István, Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola főigazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
92/2009./III.18./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
2./ Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
3./ Közmeghallgatás 
 
 
93/2009./III.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány előirányzatát                          csökkenti   „-„ 250 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások  
              előirányzatán belül a Pályázati saját forrás alap biztosítása,   
              elkülönítése előirányzatát                                                                           250 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
94/2009./III.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja igényét a 4/2004.(II.20.) sz. 
NKÖM rendelet 8.§ (2) b) pontja szerint szabályozott közművelődési támogatásra. A 
támogatást az OPSKK eszközbeszerzése bővítésére kívánja fordítani és ehhez 250 eFt önerőt 
biztosít a város 2009. évi költségvetése pályázati saját forrás alapjából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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95/2009./III.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az OPSKK igazgatóját, 
hogy a májusi testületi ülésre állítsa össze a művelődési ház színháztermének teljes fény és 
hangtechnikai eszközbeszerzési igényét irányárral.  
Felelős: Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: 2009. májusi testületi ülés 
 
 

*** 
 
 
 
96/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Hoffmann Dániel 
képviselő javaslata alapján a zárt ülés 9-ik napirendi pontjaként megtárgyalásra kerüljön a 
kötvénykibocsátáshoz kapcsoló szerződések és módosítások helyzete. 
 
 
97/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a napirendi pontok tárgyalási 
sorrendjéből a III/6. Városi Közszolgáltató Intézmény többfunkciós gépjármű beszerzéséhez 
közbeszerzési eljárás megindítása 534/2008./X.27./sz. lejárt határidejű határozat, a VII/12. 
Előterjesztés sajtótájékoztató tartására, és a VII/16. A PS Gimnázium SZMSZ és házirend 
módosítása előterjesztések megtárgyalását leveszi napirendről, azokat a mai ülésen nem 
tárgyalja. 
 
 
98/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről           
II./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek 

a jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata 
II/1. Közoktatási intézményeink működtetése a 2009/2010-es tanévben 
II/2. A 2008. május 28- i országos kompetenciamérés eredményei    

III./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről  
III/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 580/2008./XI.24./sz., 600/2008./XII.1./sz., 

601/2008./XII.1./sz., 602/2008./XII.1./sz., 615/2008./XII.22./sz., 
631/2008./XII.22./sz., 632/2008./XII.22./sz., 633/2008./XII.22./sz., 
634/2008./XII.22./sz., 635/2008./XII.22./sz., 636/2008./XII.22./sz., 
637/2008./XII.22./sz., 638/2008./XII.22./, 639/2008./XII.22./sz., 
640/2008./XII.22./sz., 641/2008./XII.22./sz., 642/2008./XII.22./sz., 
643/2008./XII.22./sz., 644/2008./XII.22./sz., 645/2008./XII.22./sz., 
646/2008./XII.22./sz., 647/2008./XII.22./sz., 648/2008./XII.22./sz., 
649/2008./XII.22./sz., 650/2008./XII.22./sz., 651/2008./XII.22./sz., 
652/2008./XII.22./sz., 653/2008./XII.22./sz., 654/2008./XII.22./sz., 
655/2008./XII.22./sz., 656/2008./XII.22./sz., 657/2008./XII.22./sz., 
658/2008./XII.22./sz., 659/2008./XII.22./sz., 660/2008./XII.22./sz., 
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661/2008./XII.22./sz., 662/2008./XII.22./sz., 663/2008./XII.22./sz., 
664/2008./XII.22./sz., 665/2008./XII.22./sz., 666/2008./XII.22./sz., 
667/2008./XII.22./sz., 668/2008./XII.22./sz., 669/2008./XII.22./sz., 
670/2008./XII.22./sz., 671/2008./XII.22./sz., 672/2008./XII.22./sz., 
673/2008./XII.22./sz., 674/2008./XII.22./sz., 51/2009./I.26./sz., 62/2009./II.23./sz., 
64/2009./II.23./sz., 65/2009./II.23./sz., 66/2009./II.23./sz., 67/2009./II.23./sz., 
71/2009./II.23./sz., 72/2009./II.23./sz., 73/2009./II.23./, 75/2009./II.23./sz., 
76/2009./II.23./sz., 78/2009./II.23./sz., 79/2009./II.23./sz., 81/2009./II.23./sz., 
82/2009./II.23./sz., 84/2009./II.23./sz., 86/2009./II.23./sz., 340/2008./VI.30./, 
589/2008./XI.24./sz., 688/2008./XII.22./sz., 89/2009./III.2./sz, 687/2008./XII.22./sz., 
14/2009./I.26./az., 74/2009./II.23./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

III/2. A 2008. évi városi (MÖK által támogatott) városi rendezvények és nemzetközi     
kapcsolatok elszámolásának ellenőrzése      

III/3. A 2009. évi sporttámogatások felosztása  
III/4. Alapító okiratok módosítása (OPSKK és Polgármesteri Hivatal) -68/2009./II.23./sz. 
hat. 
          A Mezőberényi Hírmondóval, ill. a Városi honlappal kapcsolatos feladatok 
ellátásával 
          kapcsolatos előirányzat és létszám átcsoportosítás 
III/5. Munkaköri leírás intézményvezetőknek (547/2008./X.27./ sz. MÖK hat.) 

      III/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
IV./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
 V./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
VI./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
VII. Bejelentések 

VII/1. Az Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása 
 VII/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 VII/3. Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008./II.26./ 

számú rendelet módosításáról/ 
 VII/4. A Petőfi u. 8. sz. alatti ingatlan védelembe vételének megszüntetése 
 VII/5. Mezőberény Város 2009. évi közfoglalkoztatási terve az „Út a munkához”         

program végrehajtására 
 VII/6. Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására pályázat 
 VII/7. A Kálmán Fürdő 2009. évi belépőjegy árainak megállapítása 
 VII/8. 2009. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
            kinevezett magasabb vezetője részére 
 VII/9. Tájékoztató a Berényi Napokról 
 VII/10. A 8. Drogmentes Magyarországért Maraton 
 VII/11. Nemzeti zarándoklat Budapestre 
 VII/12. A TV2 ajánlatai 
 VII/13. Kihívás Napja verseny 
 VII/14. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy 
 VII/15. Megbízási szerződés módosítás: 2008. évi költségvetési beszámoló hitelesítése 
              tekintetében 
 VII/16. Állampolgári kérdések Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületéhez 

Interpelláció kóbor ebek ügyében 
VIII. Zárt ülés 
       VIII/1. Jelzálogjog bejegyzésének jóváhagyási kérelme 
       VIII./2. Telekrészvásárlás (083/3 hrsz.) (83/2009./II.23./ sz. MÖK hat.) 
       VIII./3. Számítástechnikai feladatok (Szélessávú internet, iktatóprogram) 
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       VIII/4. Lakatos Sándor kérelme 
       VIII/5. Romániai vízelvezetés 
       VIII/6. Üzemen kívüli kutak megszüntetése / területről történő lemondás 
       VIII/7. Telekrészvásárlás (4/7 hrsz.) (85/2009./II.23./ sz. MÖK hat.) 
       VIII/8. Útépítési munkák 
       VIII/9. Kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződések  
 
 
99/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. február 23-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
100/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. március 2-i, valamint 2009. 
március 18-i rendkívüli testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
101/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
102/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat intézményfenntartó társulás tapasztalatairól szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
103/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 268/2005. (V. 26.) számú 
határozatával Bélmegyer Községgel jóváhagyott Társulási Megállapodást az alábbi pontok 
módosításával elfogadja: 
A) I/2. pont: A társulás székhelye 

5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.  
B) II. pont: A társulás célja 

Az első bekezdés utolsó két mondata törlődik. 
C) III/2. pont: A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye 

Hivatalos elnevezése: 
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola,  
Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény,  
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat  
Az intézmény rövid, illetve rövidített elnevezéseit az alapító okirat tartalmazza. 
Székhelye: 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

D) IV/1. pont: A társulás ülésrendje 
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A társulás szükség szerint, de évente legalább egy soros ülést tart, melyet Mezőberény 
polgármestere hív össze.  Bármelyik képviselőtestület indítványára, Mezőberény 
polgármestere köteles az ülést összehívni. 

E) III/4. pont: Az intézmény szervezeti felépítése 
Az intézmény élén főigazgató, intézményvezető-helyettesek (igazgató, gazdasági 
igazgató), az intézményegységek élén intézményegység-vezetők (igazgatóhelyettesek) 
a tagintézmények élén tagintézmény-vezetők állnak.  
Tagintézmények:  
 Bélmegyeri Általános Iskola Tagintézmény 
 5643 Bélmegyer, Petőfi u. 27-29. 

Zene- és Művészetoktatási Tagintézmény 
 5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 
Intézményegységek: 

Általános Iskola (5-8. évfolyam) = székhely 
 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. 

Általános iskola (1-4. évfolyam) 
 5650 Mezőberény, Luther tér 1. 

Általános iskolai és sajátos nevelési igényű oktatásban részesülők kollégiuma 
 5650 Mezőberény, Petőfi út 18. 

Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata 
 5650 Mezőberény, Martinovics u. 25. 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
5650 Mezőberény, Liget tér 5.  

F) III/5. pont: A közös intézmény fenntartással kapcsolatos hatáskörök gyakorlása 
a) A társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületei külön- 

külön ülésen - minősített többséggel - hozott döntése szükséges a társulási 
megállapodás jóváhagyásához, a megállapodás módosításához, a társulási 
megállapodás megszüntetéséhez, a társuláshoz más önkormányzat 
csatlakozásához, a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 

b) A felügyeleti jogokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
gyakorolja. 

c) A közösen fenntartott intézmény élén főigazgató áll, akire vonatkozóan a kiemelt 
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Mezőberény Város 
Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja. Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete a döntés előtt Bélmegyer Község 
polgármesterének véleményét az előzetes eljárás keretében köteles kikérni.  
A kinevezés pályázat útján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató 
vonatkozásában Mezőberény Város polgármestere gyakorolja, de a jutalmazás 
kérdésében Bélmegyer Község polgármestere véleményét ki kell kérni. 

d) Az intézmény dolgozói vonatkozásában a munkáltatói jogkört a főigazgató 
gyakorolja. A Bélmegyeren működő tagintézmény-vezető kinevezéséhez, 
megbízásához Bélmegyer Község polgármesterét egyetértési jog illeti meg. 

G) IV/2. pont: A társuláshoz való csatlakozás rendje 
Bármely kistérséghez tartozó önkormányzat csatlakozhat a társuláshoz. A csatlakozási 
szándékát minden év november 30-ig, költségvetési koncepció elkészítésének idejéig 
köteles jelezni. Csatlakozni a következő tanévkezdés előtt július 1-ig lehet. 
A társuláshoz csatlakozás szakmai, törvényességi feltételeinek megteremtését a 
társulás és intézményei, valamint a belépő új tag és intézménye számára a társulás 
kibővülésekor a csatlakozás évének március 31. napjáig kell biztosítani. 

H) IV/4. pont: A társulásból való kilépés rendje 
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A társulási megállapodást felmondani a tanév utolsó napjával lehet, de a társulást 
felmondani szándékozó képviselőtestület a felmondásról szóló Képviselő-testületi 
döntést február 28-ig meg kell, hogy hozza, és ezt a társulás tagjával ugyanezen időben 
közölni kell. A társulási megállapodás módosítását, felmondását a társulás bármely 
tagja kezdeményezheti. E kezdeményezéséről annak megküldését követő 30 napon 
belül a társulás tagjai döntenek. 

I) IV/5. pont: A társulás megszűnése 
a) a bíróság jogerős döntése alapján, 
b) ha valamennyi tag elhatározza a társulás megszüntetését, 
c) ha egyik tag él a felmondás jogával, 
d) ha a felek nem tudnak megállapodni a működtetés feltételeiről.  
A társulás megszűnése esetén a tagok az éves költségvetési beszámoló alapján 
számolnak el egymással. 

J) IV/7. pont: Az ellenőrzés rendje 
A társulást, valamint a közösen fenntartott intézményt a tagok, szakmai, törvényességi, 
célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrizhetik. Az intézmény pedagógiai 
szakmai ellenőrzésének biztosítása Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete feladata, az illetékes önkormányzati szakmai bizottságok bevonásával. A 
közös fenntartású intézmény tevékenységéről a polgármesterek a közös intézmény 
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetőjével és a vezetőségével 
együtt legalább évente egyszer beszámolnak, társult képviselő-testületeknek.  
Mezőberény Város jegyzője látja el az intézményben megjelenő törvényességi kérelem 
és egyes felülvizsgálati kérelem másodfokú döntését jogkörét.                                                                

K) IV/8. pont: A társulás által fenntartott intézmény jellemzői 
A közösen fenntartott intézmény tevékenységének jellege alapján közszolgáltató 
közintézmény, feladatellátó funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó, 
maradványérdekeltségű költségvetési szerv, mely tevékenységét alapító okirat szerint 
végzi. Az intézmény önálló bankszámlával rendelkezik, finanszírozása kiskincstári 
rendszeren keresztül történik. Az intézmény ellátja az Összevont Óvodák pénzügyi, 
gazdasági, személyzeti feladatait az Alapító Okiratban és a két intézmény közötti 
külön megállapodásban rögzítettek szerint. 
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre: 
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő 
alapdokumentumait és azok módosításait (Pedagógiai Program, Házirend, IMIP, stb., 
kivéve az Alapító Okirat és SZMSZ) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete határozatával hagyja jóvá Bélmegyer Község polgármesterének 
egyetértésével. Az Alapító Okirat módosítása, az SZMSZ módosítása, jóváhagyása a 
fenntartó önkormányzatok Képviselő-testületeinek határozataival történik. A 
gazdálkodás dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló, zárszámadás) a társult 
önkormányzatok saját ülésein hagyják jóvá. 

L) V/1. pont: A közösen fenntartott intézmény vagyoni viszonyainak szabályozási elvei 
a) Az egyes intézményegységek/tagintézmények által használt ingatlanok 

tulajdonjoga a tag önkormányzat tulajdonában marad. A Mezőberényben már 
meglévő ingóságok a mezőberényi önkormányzat tulajdonában, a mezőberényi 
intézményegységek/tagintézmények használatában maradnak, a Bélmegyeren már 
meglévő ingóságok a bélmegyeri önkormányzat tulajdonában, a bélmegyeri 
tagintézmény használatában maradnak. Ezen ingóságok és ingatlanok beruházási 
és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai terhére 
gondoskodik. 
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b) Az intézményegységek/tagintézmények használatában lévő ingó vagyontárgyakról 
a társulás létrejöttének napja szerinti eszmei időponttal készített mérleg és az azt 
alátámasztó analitikus nyilvántartás adatai alapján elkészített leltárt kell felvenni.  

c) Az egyes intézményegységeknél/tagintézményeknél a nevelés-oktatás 
biztosításához, fejlesztéséhez szükséges tan- és segédeszközök beszerzése, pótlása 
a helyi önkormányzatok által nyújtott támogatásból, a közösen fenntartott 
intézmény kötelezettsége és költsége, erről a költségvetési évet lezáró intézményi 
zárszámadás mellékletében analitikus kimutatást kell csatolni. 

d) A közösen fenntartott intézménynél megjelenő ingó és ingatlan vagyongyarapodás 
a társulás megszűnése esetén, az előző pontokban leírt kimutatás, valamint a 
vonatkozó szabályozók szerint kerül megosztásra. 

e) Külső forrásból keletkezett vagyonnövekmény, vagyonszaporulat a társult 
önkormányzatok közös tulajdonát képezik tanulólétszám arányosan. 

M)  V/2/d. pont: A közösen fenntartott intézmény működéséhez szükséges pénzeszközöket 
a tagok az alábbiak szerint biztosítják 
d) A vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése estén, kétszeri eredménytelen 

figyelmeztetést követően a fizetési határidő lejártától 15 napon belül azonnali 
beszedési megbízással (inkasszó) kell a hozzájárulást beszedni, a jegybanki 
alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamattal együtt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a módosított, 
és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja Mezőberény Város 
Önkormányzata nevében. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:intézkedésre azonnal 
 
 
104/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete közoktatási feladatait a következő 
(2009/2010-es) tanévben a közoktatási közintézményei átszervezése nélkül, változatlanul 
kívánja ellátni. A közoktatási intézményei alapító okiratát érintő változtatást – a magasabb 
szintű jogszabályokban meghatározottakon túl – nem kezdeményez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Közoktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
105/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elmúlt évi kompetenciamérés 
eredményeinek ismeretében felhívja a Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
főigazgatóját a közoktatásról szóló törvény 99.§-a szerint szabályozott intézkedési terv 
elkészítésére és annak jóváhagyásra történő benyújtására. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Öreg István főigazgató 
Határidő: 2009. június 29-i képviselő-testületi ülés. 
 
 
106/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a III. napirend - 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről - előtt kerüljenek megtárgyalása a: 
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IV./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről; 
 V./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról; 
VI./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról előterjesztett beszámolók. 
 
 
107/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2008. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága érdekében 
végzett munkájukért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva. 
 
 
108/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta, a város közrendje és közbiztonsága 
érdekében végzett munkájukért köszönetét fejezi ki, további eredményes munkát kívánva. 
 
 
109/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2008. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, és köszönetét fejezi ki végzett 
munkájukért. 
 
 
110/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 580/2008./XI.24./sz., 
600/2008./XII.1./sz., 601/2008./XII.1./sz., 602/2008./XII.1./sz., 615/2008./XII.22./sz., 
631/2008./XII.22./sz., 632/2008./XII.22./sz., 633/2008./XII.22./sz., 634/2008./XII.22./sz., 
635/2008./XII.22./sz., 636/2008./XII.22./sz., 637/2008./XII.22./sz., 638/2008./XII.22./, 
639/2008./XII.22./sz., 640/2008./XII.22./sz., 641/2008./XII.22./sz., 642/2008./XII.22./sz., 
643/2008./XII.22./sz., 644/2008./XII.22./sz., 645/2008./XII.22./sz., 646/2008./XII.22./sz., 
647/2008./XII.22./sz., 648/2008./XII.22./sz., 649/2008./XII.22./sz., 650/2008./XII.22./sz., 
651/2008./XII.22./sz., 652/2008./XII.22./sz., 653/2008./XII.22./sz., 654/2008./XII.22./sz., 
655/2008./XII.22./sz., 656/2008./XII.22./sz., 657/2008./XII.22./sz., 658/2008./XII.22./sz., 
659/2008./XII.22./sz., 660/2008./XII.22./sz., 661/2008./XII.22./sz., 662/2008./XII.22./sz., 
663/2008./XII.22./sz., 664/2008./XII.22./sz., 665/2008./XII.22./sz., 666/2008./XII.22./sz., 
667/2008./XII.22./sz., 668/2008./XII.22./sz., 669/2008./XII.22./sz., 670/2008./XII.22./sz., 
671/2008./XII.22./sz., 672/2008./XII.22./sz., 673/2008./XII.22./sz., 674/2008./XII.22./sz., 
51/2009./I.26./sz., 62/2009./II.23./sz., 64/2009./II.23./sz., 65/2009./II.23./sz., 
66/2009./II.23./sz., 67/2009./II.23./sz., 71/2009./II.23./sz., 72/2009./II.23./sz., 
73/2009./II.23./, 75/2009./II.23./sz., 76/2009./II.23./sz., 78/2009./II.23./sz., 
79/2009./II.23./sz., 81/2009./II.23./sz., 82/2009./II.23./sz., 84/2009./II.23./sz., 
86/2009./II.23./sz., 340/2008./VI.30./, 589/2008./XI.24./sz., 688/2008./XII.22./sz., 
89/2009./III.2./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
111/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi városi (MÖK által 
támogatott) rendezvények és nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült 
beszámolót elfogadja. 
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112/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
beszámolóját a 2009. évi sporttámogatások átruházott hatáskörben hozott elosztásáról 
elfogadja. 
 
 
113/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja, a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza 
meg, és egyidejűleg az 56/2008.(I.28.)sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: azonnal 
 
 
114/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratának módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyja, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jegyzőkönyvhöz csatolt irat szerint határozza meg, és 
egyidejűleg az 50/2008.(I.28.)sz. MÖK határozatát hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
115/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, 
frissítésével kapcsolatos feladatok 2009. március 1. napjával az OPSKK intézmény általi 
átadás, illetve a Polgármesteri Hivatal által történő átvétel következtében az alábbi előirányzat 
és létszám átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 5. cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:  
                - Kiadási előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó),  
                  Dologi kiadási előirányzatát                                          csökkenti: „-„    1021 eFt-tal 
                - Bevételi előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó) 
                  Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát csökkenti: „-„      547 eFt-tal 
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások:  
                - Kiadási előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó), 
                   Dologi kiadási előirányzatát                                          megemeli:       1021 eFt-tal 
                - Bevételi előirányzatán belül: Lapkiadás szakfeladat (3-12 hó) 
                   Önk. és int. működési bevételek bevételi előirányzatát megemeli:         547 eFt-tal 
- Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ engedélyezett dolgozói létszámát 
                  2009.04.01.–től 1 fővel csökkenti,  
   a Polgármesteri Hivatal engedélyezett dolgozói létszámát 
                  2009.04.01.–től 1 fővel megemeli. 
- 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Kiadási előirányzatán belül: 
                 - Személyi juttatások előirányzatát                             csökkenti:   „-„  1168  eFt-tal 
                 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát          csökkenti:   „-„    374  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Kiadási előirányzatán belül: 
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   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„ 519  eFt-tal 
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
             - Személyi juttatások előirányzatát                                     megemeli:  1575    eFt-tal 
             - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                  megemeli:    486    eFt-tal 
Felelős: Onody Gyuláné  az OPSKK igazgatója 
               Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
116/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
vezetőinek munkaköri leírásáról készített előterjesztést leveszi napirendről, további 
pontosítással, kiegészítéssel azt az áprilisi testületi ülésen tárgyalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Tóth Imre intézmény-felügyeleti vezető-főtanácsos 
Határidő: 2009. áprilisi testületi ülés 
 
 
117/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
118/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagjainak a titkos szavazással történő megválasztása érdekében 
jelöltekként Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor képviselők, valamint Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság elnökének titkos szavazással történő megválasztása érdekében Lestyán Ádám 
képviselő neve felkerüljön a szavazólapokra. 
 
 
119/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, egyhangúlag, 17 
igen szavazattal a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjainak Koncsag Ferenc és Szilágyi Tibor 
képviselőket megválasztotta. 
 
 
120/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, 16 igen és 1 nem 
szavazat mellett a Közbeszerzési Bíráló Bizottság elnökének Lestyán Ádám képviselőt 
megválasztotta. 
 
 
121/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
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    Központosított előirányzat - Vizitdíj visszafizetésének támogatása - 
    bevételi előirányzatát                  megemeli    1 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra   
- Vizitdíj visszafizetésének támogatása - kiadási előirányzatát                             1 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
122/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény, Petőfi utca 8. szám alatti helyi védelem 
alatt álló lakóház védelmének megszüntetésével nem ért egyet, ezért az épített örökség helyi 
értékeinek védelmében összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 
10/2008. (IV.1.) MÖK számú rendelettel módosított 25/2003.(XII.22.) MÖK számú 
rendeletének 1. számú mellékletét nem módosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
123/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervét elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
124/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmét –melyben 4+2 fő foglalkoztatását kéri- támogatni nem tudja, mivel az ott 
megfogalmazott feladatokat az önkormányzat –családsegítés, pályázatfigyelés, stb- ellátja.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
125/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, amennyiben önkormányzati vagy 
jegyzői hatáskörbe kerül az „Út a munkához” programban való részvételhez szükséges 
alkalmassági vizsgálatok elvégzésére vonatkozó szerződés megkötése, felkéri Dr. Baji Mihály 
jegyző urat, hogy keresse meg Dr. Hegyesi Péter mezőberényi háziorvost, foglalkozás 
egészségügyi szakorvost, hogy amennyiben vállalja és lehetséges a szükséges alkalmassági 
vizsgálatokat vele végeztesse el a város. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
126/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Cservenák Pál Miklós 
polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat a Békés Megyei Munkaügyi Központ 
vezetőjével a Mezőberényben létrehozandó munkaügyi kirendeltség megvalósítása érdekében. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre 
 
 
127/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Út a munkához” program 
végrehajtásához a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások és készletbeszerzések 
tervezetben szereplő teljesítéséhez 10.000,- eFt-ot biztosít a 2009. évi költségvetése általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
128/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett 
„Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű központi 
munkaerő-piaci program keretében közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges 
személyek foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázat benyújtására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
129/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a Város Közszolgáltató Intézménynek 
a Kálmán Fürdő 2009. évi belépőjegy árainak megállapítására benyújtott előterjesztését 
elfogadja, és a 223/2008.(V.6.) számú határozatát hatályban tartja. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
130/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatokat tűz ki. A kifizethető 
éves prémium összege az igazgató tárgyévi (a kinevezésben szereplő összeggel számított) 
illetményének maximum 10%-a. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
131/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok 
kitűzésénél az igazgatót a részteljesítés esetén a prémium teljesítmény arányosan illeti meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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132/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok 
kitűzésénél prémium előleg kifizetése nem kerül engedélyezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
133/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok kitűzésénél az alábbi 
teljesítési % pontonkénti súlyozást határoz meg: 
1. A szakmához kapcsolódó, az intézmény presztizsét növelő rendezvény szervezése:     10 %. 
2. Minőségfejlesztési rendszer működtetése, ellátotti, dolgozói elégedettsége mérése:     20 %. 
3. Az intézményi gazdálkodás alakulása, a költségvetési keretösszegen belüli, 
    hatékony gazdálkodás megvalósítása (a bevételi terv maximális teljesítése, 
    működésre pótelőirányzatot nem kér, pénzmaradvány képzése). :   30 %. 
4. Szakmai és pénzügyi ellenőrzés során az ellenőrzött területen a hibaszázalék 
    minimalizálása:          10 %. 
5. Kihasználja az intézmény működtetését, fejlesztését elősegítő pályázatokat:  20 % 
6. Az adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek határidőn belüli teljesítése:  5 %. 
7. Az intézményi szabályzatok aktualizálása (naprakész állapotban tartása)   5 %. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
134/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok 
kitűzésénél a prémium feladatok teljesítési határideje 2009. október 31. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
135/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok 
kitűzésénél a prémiumi feladatok értékelési határideje 2009. novemberi testületi ülés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
136/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok 
kitűzésénél a prémium kifizetésének határideje 2009. december 31. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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137/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ tájékoztatását a XIII. Berényi Napok rendezvény programjának 
szervezéséről. 
 
 
138/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
is megrendezésre kerül Drogmentes Magyarországért maraton ország-futás a gyermekek 
jövőjéért. Felhívja az intézményei és helyi szervezetek figyelmét erre az ország-futásra a 
Mezőberényi Hírmondóban és a városi honlapon is, önkéntes csatlakozásra biztatva a 
lakosságot.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Dr. Baji Mihály, a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
139/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi A Nemzeti 
zarándoklat Budapestre kezdeményezőinek tájékoztatóját. Felhívja az intézményei és helyi 
szervezetek figyelmét erre a felhívásra a Mezőberényi Hírmondóban és a városi honlapon is, 
önkéntes csatlakozásra biztatva a lakosságot.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Dr. Baji Mihály, a Mezőberényi Hírmondó felelős kiadója 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
140/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetet mond a TV2-nek a 
„Kalandjárat – az útitárs Kandász Andrea” című műsorban való megjelenés lehetőségéért, de 
a szponzorként fizetendő díjat egyik kategóriában sem tudja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
141/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben sem vesz részt  a 
2009. május 20-án megrendezésre kerülő Kihívás napja versenyen.  
 
 
142/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága 
igazgatójával, a biztosítási díj összegének a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága és a 
Mezőberény Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala közötti megosztásának 
lehetőségéről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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143/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőtúri Con-Túr Iroda Kft.-vel 
kötött, a 2008. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó megbízási szerződéssel kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul veszi, és megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges 
teendők megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
144/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságát, hogy vizsgálja meg az ismételten beadott állampolgári kérdéseket, 
amit Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. sz. alatti lakos aláírt, hogy melyik közérdekű 
kérdés, ami a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Döntése alapján a polgármesteri hivatal 
a szükséges tájékoztatást meg tudja tenni, és a képviselő-testület erről szavazni tud a 
következő ülésén. 
Felelős: Hoffmann Dániel ÜJKBiz. elnök 
             Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. áprilisi testületi ülés. 
 
 
145/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pázsit Tibor Mezőberény, Illyés 
Gyula u. 4. szám alatti lakosnak a 1724/13 hrsz-ú ingatlanra történő pénzintézeti jelzálogjog 
bejegyzéséhez nem járul hozzá. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
146/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 083/3 helyrajzi számú, a 
83/2009./II.23./ sz. MÖK határozatban meghatározott telekrész vásárlásával kapcsolatosan 
megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a 
telektulajdonossal, 350.000 Ft vételi árat megajánlva. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
147/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Antenna Hungária Zrt. 
szélessávú internet szolgáltatással kapcsolatos szerződési ajánlatát és a PolárNet Kft. 
informatikai szolgáltatás tárgyában tett szolgáltatási szerződési ajánlatát és felkéri az érintett 
intézmények vezetőit, hogy a szolgáltatókkal kössék meg a szükséges szerződéseket. A 
szerződést 3 éves időtartamra vonatkozóan kössék meg. 
Felelős: intézmények vezetők (Petőfi Sándor Gimnázium,  
                                                 Orlai Petrics Soma Kulturális Központ,  
                                                 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat,  

                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, 



42 

Összevont Óvodák, 
Városi Közszolgáltató Intézmény,  
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal) 

Határidő: értelem szerint. 
 
 
148/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Professzionál Zrt. Govsys integrált 
iratkezelő rendszer beszerzésére vonatkozó árajánlatát és a vállalkozói szerződés tervezetét 
elfogadja és felhatalmazza Dr. Baji Mihály jegyzőt a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
149/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lakatos Sándor Mezőberény, Gyár út 
7. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, az értékesítésre felajánlott ingatlant nem kívánja 
megvásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
150/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. által 
elkészített, A Közép-békési Regionális Vízművön tulajdonjoggal rendelkező települések 
Románia területéről történő vízátvétel megoldásának támogatásával kapcsolatos nyilatkozat-
tervezet tartalmával egyetért és elfogadja, felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
151/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békéscsabai 
ingatlannyilvántartásban 18618/2 hrsz., 18651 hrsz., 0220 hrsz., 0522/9 hrsz., 043 hrsz., 
13503 hrsz., 18672 hrsz., 066 hrsz., 0374/21 hrsz., 0419/5 hrsz., 0421/7 hrsz., 0424/8 hrsz., 
0431/16 hrsz., 0499/8 hrsz., 0512/2 hrsz., 0545/2 hrsz., 0545/18 hrsz., 0567/5 hrsz., 0577/6 
hrsz. és 0601/2 hrsz. alatt felvett ingatlanokat értékesíteni kívánja Békéscsaba Megyei Jogú 
Város részére, ezért felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szükséges 
egyeztetések, tárgyalások lefolytatására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
152/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 4/7. hrsz-ú ingatlan ügyének 
tárgyalását napirendről levette, információk hiányában döntést hozni nem tudott. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre 
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153/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tulipán-Dózsa Gy.-
Körgát utcák aszfaltozási munkálatait nem valósítja meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre 
 
 
154/2009./III.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a K&H Bank 
azon képviselői, akik kötvény ügyben kompetensek, az áprilisi ülésre kapjanak meghívást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. áprilisi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2009.(III.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2009.(III.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.26.) 
MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
155/2009./IV.22./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
I. Önkormányzati Minisztérium által meghirdetet sportpálya felújítási (lelátó) pályázat 
II. Bejelentések 
    - SZMSZ módosításra javaslat 
    - Aljegyzői pályázat (Dr. Szabados János aljegyző közszolgálati jogviszonyának 

megszüntetése) 
 
 
156/2009./IV.22./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján 
pályázatot nyújt be a Mezőberény, 3717 hrsz. alatti sportpálya lelátó felújítási és 
akadálymentesítési munkáinak elvégzésére. A beruházás bekerülési költsége 6.265.000,- Ft, a 
megpályázott támogatás 6.265.000,- Ft, az összes költség 100 %-a. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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157/2009./IV.22./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Szabados János aljegyző 
közszolgálati jogviszonyát a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/B. 
§. (3) bekezdése alapján, a próbaidő időtartama alatt, 2009. április 30. napjával indokolás 
nélkül, azonnali hatállyal megszünteti. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
158/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a zárt ülés napirendjét az alábbiak 
szerint fogadta el: 
A K&H Bank képviselőinek tájékoztatása a kötvénykibocsátással kapcsolatban 
(154/2009./III.30./sz. határozat) 
 
 
159/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K&H Bank képviselője által 
ismertetett, kötvénykibocsátást érintő tájékoztatót tudomásul vette. 
 
 
160/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
        II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 24/2009./I.26./sz., 25/2009./I.26./sz., 

26/2009./I.26./sz., 27/2009./I.26./sz., 28/2009./I.26./sz., 29/2009./I.26./sz., 
30/2009./I.26./sz., 31/2009./I.26./sz., 32/2009./I.26./sz., 33/2009./I.26./sz., 
34/2009./I.26./sz, 35/2009./I.26./sz., 36/2009./I.26./sz., 37/2009./I.26./sz., 
38/2009./I.26./sz., 39/2009./I.26./sz., 40/2009./I.26./sz., 41/2009./I.26./sz., 
42/2009./I.26./sz., 61/2009./II.23./sz., 94/2009./III.18./sz., 102/2009./III.30./sz., 
104/2009./III.30./sz, 113/2009./III.30./sz, 114/2009./III.30./sz., 121/2009./III.30./sz., 
122/2009./III.30./sz, 123/2009./III.30./sz., 124/2009./III.30./sz, 125/2009./III.30./sz., 
128/2009./III.30./sz, 129/2009./III.30./sz, 130/2009./III.30./sz., 131/2009./III.30./sz., 
132/2009./III.30./sz, 133/2009./III.30./sz, 138/2009./III.30./sz., 139/2009./III.30./sz., 
140/2009./III.30./sz, 143/2009./III.30./sz, 145/2009./III.30./sz., 147/2009./III.30./sz., 
148/2009./III.30./sz., 149/2009./III.30./sz., 152/2009./III.30./sz., 22/2009./I.26./sz., 
90/2009./III.2./sz., 91/2009./III.2./sz., 238/2008./V.26./sz., 239/2008./V.26./sz., 
63/2009./II.23./sz., 144/2008./III.31./, 23/2009./I.26./sz., 126/2009./III.30./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Az Óvodapedagógusi létszám felülvizsgálata (38/1999./III.26./sz. hat.) 
II/3. A 2009. évi önkormányzati pályázati támogatások szétosztásáról 
        (nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények) 
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II/4. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy (142/2009./III.30./sz. 
hat) 

II/5. Állampolgári kérdések (144/2009./III.30./sz.hat.)  
        - SZMSZ módosítása (V/10.) 

II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
II/7.Városi Közszolgáltató Intézmény többfunkciós gépjármű beszerzéséhez 

közbeszerzési eljárás megindítása 534/2008./X.27./sz. lejárt határidejű határozat 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a 2008 évi belső ellenőrzés tapasztalatairól  
V./ Bejelentések 

V/1. Induló első osztályok száma a városi általános iskolában 
V/2. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában 
V/3. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány idei pályázatain való részvétel 
V/4. Előterjesztés sajtótájékoztató tartására 
V/5. Az OPSKK mazsorett csoportjának támogatási kérelme a münsingeni utazáshoz 
V/6. A PS Gimnázium SZMSZ és házirend módosítása 
V/7. Munkaköri leírás intézményvezetőknek 
V/8. Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásából 

fakadó feladatok 
V/9. Szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálata 
V/10. Egyéb bejelentés 
          - összeférhetetlenségi kérdések 

VI. Interpelláció  
Barna Márton képviselő interpellációja 
Debreczeni Gábor képviselő interpellációja 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Az 1001 hrsz-ú, 288/744 tulajdoni hányadú ingatlanrész felajánlása 
VII/2. A 083/50 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetéséhez fizetési haladék kérése    
VII/3. A 083/51 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetéséhez fizetési haladék kérése   
VII/4. Önkormányzati kamatmentes kölcsön fizetési halasztás kérése (3544/8. hrsz.)  
VII/5. Munkácsy u. 12. szám alatti ingatlan állapota 
VII/6. Aljegyzői pályázat 
VII/7. Telekrész vásárlás (083/3 hrsz.) (146/2009./III.30./sz. hat.) 
VII.8. Békési úti belsőudvar rendezése 
VII/9. Mezőberényi Hírmondó újság ügye 
VII/10. Bölcsődei pályázat 
 VII/11.Egyéb bejelentés 

 
 
161/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. március 30-i zárt, valamint a 
2009. április 22-i rendkívüli, zárt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette, elfogadta. 
 
 
162/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
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163/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 24/2009./I.26./sz., 25/2009./I.26./sz., 
26/2009./I.26./sz., 27/2009./I.26./sz., 28/2009./I.26./sz., 29/2009./I.26./sz., 30/2009./I.26./sz., 
31/2009./I.26./sz., 32/2009./I.26./sz., 33/2009./I.26./sz., 34/2009./I.26./sz, 35/2009./I.26./sz., 
36/2009./I.26./sz., 37/2009./I.26./sz., 38/2009./I.26./sz., 39/2009./I.26./sz., 40/2009./I.26./sz., 
41/2009./I.26./sz, 42/2009./I.26./sz, 61/2009./II.23./sz., 94/2009./III.18./sz., 
102/2009./III.30./sz, 104/2009./III.30./sz, 113/2009./III.30./sz, 114/2009./III.30./sz, 
121/2009./III.30./sz., 122/2009./III.30./sz, 123/2009./III.30./sz., 124/2009./III.30./sz, 
125/2009./III.30./sz., 128/2009./III.30./sz, 129/2009./III.30./sz, 130/2009./III.30./sz., 
131/2009./III.30./sz., 132/2009./III.30./sz, 133/2009./III.30./sz, 138/2009./III.30./sz., 
139/2009./III.30./sz., 140/2009./III.30./sz, 143/2009./III.30./sz, 145/2009./III.30./sz., 
147/2009./III.30./sz., 148/2009./III.30./sz., 149/2009./III.30./sz., 152/2009./III.30./sz., 
22/2009./I.26./sz, 90/2009./III.2./sz, 91/2009./III.2./sz, 238/2008./V.26./sz, 
239/2008./V.26./sz., 63/2009./II.23./sz., 144/2008./III.31./, 23/2009./I.26./sz., 
126/2009./III.30./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
164/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2009/2010-es nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és december 31-re várhatóan, 357 főt figyelembe véve a  
15 mezőberényi óvodai csoportra – 31 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2009. évi 
költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. A képviselő-testület tudomásul veszi, 
hogy Bélmegyer önkormányzata a következő nevelési évre 2 óvodai csoportban 4 fő 
óvodapedagógus foglalkoztatását biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
165/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja az 
Oktatási és kulturális bizottság beszámolóját 2009. évi városi rendezvények és nemzetközi 
kapcsolatok önkormányzati támogatásának elosztásáról. 
 
 
166/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Műtárgy kölcsönzésével kapcsolatosan 
(Coriolanus festmény, valamint az OPSKK-ban elhelyezett két kép) a Békés Megyei 
Múzeumok Igazgatósága igazgatójával a felmerülő díjak (biztosítási díj és a tűz- és füstjelző 
berendezés kiépítés) megosztásának lehetőségéről. A kapott válasz ismeretében a májusi 
testületi ülésen számoljon be az eredményről. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. májusi testületi ülés 
 
 
167/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság döntésével, miszerint Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. szám 
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alatti lakos állampolgári kérdéseit beszámozva az alábbi álláspontot alakította ki a 2004. évi 
XXIX. törvény rendelkezései alapján: 
- Az 1., 3., 26., 27-es számú kérdések megválaszolása a jegyző hatáskörébe tartozik, a 2-es 

kérdés a jegyzőé és polgármesteré.  
- Tárgytalannak ítélte meg az alábbi pontokat: 5.,7.,9.,13.,15.,16.,17., 18., 22., 23., 31. számú 

(már korábban megválaszolásra került); 28., 29 (nem testületi hatáskör).  
- A testület hatáskörébe ítélte a 4., 6., 8., 10., 11., 12., 14., 19., 20., 21., 24., 25., 30., 32. 

sorszámú kérdéseket. 
A képviselő-testületet érintő válaszadás: 
 4 - így tartotta etikusnak a testület, kifizette Békés és a részarányt kérte Mezőberénytől 
 6 - nem 
 8 – nem így történt 
10 – aláírásukkal megerősítették a helyes eskütétel szövegét az esküt tevő képviselők, tehát 

érvényes 
11 – a testület minden egyes konkrét kérdésben legjobb tudása szerint demokratikus döntést 

hoz 
12 – próbálkozás volt etikai kódex készítésére, nem lehet betartatni az etika és a jog közötti 

nagy különbség miatt 
14 – nincs szabályozva az SZMSZ-ben 
19 – az önkormányzat csak feltételeket tud teremteni, emelni az urbanizáció fokát 
20-21 – a testületnek más volt az álláspontja 
24 – marad mostani állapotában a telek 
25 – nincs napirenden jelenleg a testület előtt 
30 – nem lesz zárva, kultúráltan vigyázni kell rá a lakosságnak 
32 - folyamatosan foglalkozik rászoruló személyekkel az önkormányzat és intézményei. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az érintett értesítéséről gondoskodjon. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
168/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
169/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
többfunkciós kommunális gépjármű beszerzésére irányuló kérelmet a közeljövőben 
megjelenő pályázati kiírás ismeretében tárgyalja meg, de a májusi testületi ülésre célszerűnek 
tartja a lízing beszerzés lehetőségének megvizsgálását is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: májusi testületi ülés 
 
 
170/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. 
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évi hitelesített egyszerűsített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételéről gondoskodjon 2009. 
június 30-ig. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetése: 
           bevételeit   4 382 678  eFt előirányzattal 
                             4 453 088  eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:    5898 eFt) 
           kiadásait    4 382 678  eFt előirányzattal 
                             2 811 020  eFt teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -252186 eFt) 
    az egyenleget    1 642 068 eFt-tal jóváhagyja, 
és a 2008. évi költségvetés alapján a 2008. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős:    Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  Hitelesített mérleg közzétételére 2009. június 30. 
 
 
171/2009./IV.27./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2008. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2008. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Intézményi működési bevételeit 10480 eFt-tal 
csökkenti 
2.A. cím: Összevont Óvodák 
Intézményi működési bevételeit 4000 eFt-tal csökkenti 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Intézményi működési bevételeit 
11000 eFt-tal csökkenti  
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
Intézményi működési bevételeit 9200 eFt-tal csökkenti     
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Intézményi működési bevételeit 2942 eFt-
tal csökkenti  
Felelős:   Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Összevont Óvodák igazgatója 
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
172/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:  
   Pénzforgalom nélküli bevétel,  
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele  
   11121 eFt, 20494 eFt, 24029 eFt, 1000000 eFt.  
   bevételi előirányzatát                                                                  megemeli:     1055644 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, 
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   Általános tartalék előirányzatát                                                                        1044523 eFt-tal 
      ebből:  - Szabad felhasználású előirányzat:                  20494 eFt 
                  - Zárolt, kötelezettséggel terhelt  
                    előirányzat (idegen bevétel):                           24029 eFt 
                  - Zárolt, kötelezettséggel terhelt 
                    előirányzat (Mezőberény Város Kötvény): 1000000 eFt 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát                                 5568 eFt-tal 
        Felhalmozási kiadások: 
       - PH.-ba számítástechnikai eszközök  
        beszerzésének fedezetére előirányzatát                                  2500 eFt-tal 
             - Személyi munkaállomások cseréje, 
               operációs rendszerrel; 150eFt/db., 10 db:  1500 eFt 
             - Személyi munkaállomások szünet-  
               menteseinek cseréje, 15eFt/db., 20 db:         300 eFt 
             - Novell szerver nagykarbantartás  
               HDD csere:                                                    300 eFt 
             - Xerox DC 535 Iktató iroda mechanikai 
              nagykarbantartás:                                           100 eFt 
             - Hálózati switch csere:                                   180 eFt 
               Intézményi publikus switch 1 db. 
               PmH. belső rendező szekrény 2 db. 
             - Közepes terhelhetőségű, teljesítményű 
               hálózati nyomtató csere – Titkárság 2           120 eFt 
              1 db. (HP Laser Jet P2015x) 
     - PH. és Intézményi informatikai hálózat fenntartás                        1168 eFt 
       feladat ellátásának szétválasztását követően 
       Felhalmozási feladatok megvalósításához. 
            - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Iskolánál 
              RACK-szekrény cseréje, nagykarbantartása:           500 eFt 
            - Belső telefonhálózat átalakítása  

   /készülékek vásárlása, cseréje/                                 668 eFt 
    - Polgármesteri Hivatalba bútor, berendezések,  
       felszerelések beszerzése:                                                                1900 eFt 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, kiadási előirányzatát                                        3553 eFt-tal 
     ebből: 
     - Dologi kiadási előirányzatát                                                         3092 eFt-tal 
     - PH. és Intézményi informatikai hálózat 
       fenntartás feladat ellátásának fedezetére  
       kiegészítésként (2009.I-III. havi időszak 
       téves előirányzat módosítás korrekciójaként)                   411 eFt 
      - 2008. évi 33. űrlap szerinti Központosított ei., 
         illetve egyéb kötött felh. tám. visszafizetési 
         kötelezettség teljesítéséhez (Polgármesteri Hivatal)         905 eFt 
           - Kereset kiegészítés:                                     „-„  27 eFt 
           - 2007. évi 13. havi illetmény előleg             „-„ 606 eFt   
           - 2008. évi bérpolitikai intézkedések             „-„ 272 eFt   
      - 2008. évi 33. űrlap szerinti Központosított ei., 
        ill. egyéb kötött felh. tám. visszafizetése utáni 
        kamatfizetési kötelezettség:                                                144 eFt 
           - Keresetkiegészítés:                                  4477 Ft 
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           - 2008. évi bérpolitikai intézkedések:      19025 Ft 
           - 2007. évi 13. havi illetmény előleg:     120752 Ft 
                                                                           144254 Ft ~144 eFt 
      - Ritek Zrt.-től pénzügyi program rendszer 
        megvalósításához kapcsolódó havi rendszeres 
        dologi kiadás teljesítésének fedezetére:                           1080 eFt 
        180.000 Ft/hó x 6 hó  
      - Békési Kistérségi Társulás részére fizetendő költségvetési hozzájárulás (tagdíj) mérték 

változás (50Ft/hó) miatti fedezet biztosítás 
 Mb. 11037*50Ft/fő=551850~552 eFt    552 eFt 
      - Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                     349 eFt-tal 
      - Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát                  112 eFt-tal 
        2008. évről áthúzódó feladatok teljesítéséhez. 
     ebből: HL alpolgármester „fel nem vett jutalma”  
                595/2008.XI.24./MÖK sz. hat. alapján:   119 eFt 
                   - Szjutt.:          90 eFt 
                   - Maj.:             29 eFt 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.) 
   bevételi előirányzatát                                                                                              2000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
173/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2008. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                                1963 eFt 
Dologi: 363 
   - Strand felszerelések:                                                  100 
   - Temető ravatalozó, halotthűtő javítás, karbantartás: 263 
Felhalmozási: 1600 
   - Iroda- és számítástechnikai eszk. beszerzése:           600 
   - Városgazdálkodási gépek, eszközök:                      1000 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola                                                   6203 eFt 
   - Bélmegyer költségmegtakarítás:                               779 
     ( Tám. ért. műk. átad.) 
   - Dologi kiadásokra: energia költség megtak.:          5424 
Összevont Óvodák                                                                                                       2062 eFt 
- Bélmegyer  költségmegtakarítás:                                 389 
   ( Tám. ért. műk. átad.) 
- Dologi kiadásokra: energia költség megtak.:            1673 
Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                            1225 eFt 
Dologi:  835  
    - Tisztasági meszeléshez: mész, diszperzit, festékek, 
       ill. ehhez szükséges eszközök beszerzése:               255 
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    - Megyei Levéltár – irattári selejtezés:                        410 
    - Elsősegély nyújtó tanfolyam:                                    170 
Ell. jutt.:  390 
    - Groneau (MÖK hat.) tanulmányút:                           250 
    - Tanulók év végi jutalmazás, könyvjutalom:             140 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ                                                                        271 eFt 
Dologi 
   - Könyv beszerzés:                                                       271 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                 857 eFt 
- Egyéb dologi kiadások teljesítése:                                857  
Felelős:    Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
174/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évben végzett belső 
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
              Tarné Marosvölgyi Anita belső ellenőr 
Határidő: értelem szerint 
 
 
175/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009/2010-es tanévben a város 
általános iskolájában 5 első osztály indítását rendeli el és tudomásul veszi az alábbiakat: 
- a mezőberényi 5 első osztályon túl a bélmegyeri tagiskolában is indul 1 első osztály  
- az ún. számított osztálylétszámok egyik első osztályban sem haladják meg  a maximális 

létszámot (26 fő).  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
176/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 2009. évi 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Onody Gyuláné és Szekeres Józsefné önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné, Szekeres Józsefné képviselők 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2009. július 1). 
 
 
177/2009./IV.27./sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
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Pedagógiai Szakszolgálat azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási 
Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét 
fejlesztő programok) – pályázatot kíván benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat 
tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt 
támogatás 400.000 Ft, a saját erő (100.000 Ft) összegét az intézmény költségvetéséből 
biztosítja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Öreg István főigazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. május 29. 
 
 
178/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Összevont Óvodák azon 
kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 600.000 Ft, a saját erő (150.000 
Ft) összegét az intézmény költségvetéséből biztosítja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
  Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. május 29. 
 
 
179/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Petőfi Sándor Gimnázium 
azon kérelmét, melyben a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által kiírt felhívásra – I/A 
kategóriában (A gyermekek, tanulók személyiségét fejlesztő programok) – pályázatot kíván 
benyújtani. A fenntartó a benyújtott pályázat tartalmával, célkitűzéseivel egyetért, annak 
megvalósítását támogatja. A pályázatban igényelt támogatás 500.000 Ft, a saját erő (100.000 
Ft) összegét az intézmény költségvetéséből biztosítja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. május 29. 
 
 
180/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Barna Márton képviselő által 
benyújtott, a választópolgárok jobb tájékoztatása érdekében tartandó sajtótájékoztató 
tartásáról szóló előterjesztést nem támogatta, levette napirendről. 
 
 
181/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK mazsorett csoportjának a 
júliusi münsingeni utazással kapcsolatos támogatási kérelmét, a hivatalos meghívást 
követően, a májusi Képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra. 
Felelős: OPSKK igazgatója 
Határidő: májusi testületi ülés  
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182/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
házirendjének módosítását (a Polgármesteri Hivatalnál iktatva az 1640-6/2009. 04. 20. 
számon) a véleményeztetési eljárást figyelembe véve jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós 
   Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
183/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium SZMSZ-
ének módosítását (a Polgármesteri Hivatalnál iktatva az 1640-7/2009. 04. 20. számon) a 
véleményeztetési eljárást figyelembe véve jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós 
   Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
184/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 
vezetőinek munkaköri leírását elfogadja és jóváhagyja. A munkaköri leírások az intézményi 
Szervezeti és Működési Szabályzatok 1/b jelzésű mellékleteit képezik. Az intézményi SzMSz-
ekben az alapító okiratok az eddigi 1. sz. melléklet helyett 1/a sz. mellékletek jelölést kapják. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Önkormányzati intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint 
 
 
185/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, az önkormányzati 
költségvetési szervek előterjesztésben szereplő jogszabályi besorolását jóváhagyja, egyben 
felkéri az intézményvezetőket az intézményi alapító okiratok elkészítésére, és Képviselő-
testület elé jóváhagyásra való történő beterjesztésére. 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: Képviselő-testület májusi testületi ülése 
 
 
186/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. június 7. napra kitűzött 
európai parlamenti képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
1. sz. szavazókör: Helye: Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.  
Kmellár Zoltánné Vörösmarty u. 26. 
Schäffer Józsefné Vésztői u. 30/a. 
Zubáné Gál Márta Várkonyi u. 5. 
2. sz. szavazókör: Helye: Kodály Zoltán úti óvoda, Kodály Z. u. 8. 
Csirmaz Sándor Korona u. 3. 
Bereczkiné Éber Ildikó Korona u. 8. 
Tóth Lászlóné Vésztői u. 48/a. 
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3. sz. szavazókör. Helye: Idősek Klubja, Jeszenszky u. 21. 
Csabay Károly Madarász u. 4. 
Gyurkó Csabáné Jókai u. 58. 
Schäferné Kéki Márta, Eötvös u. 12.  
4. sz. szavazókör: Helye: Általános Iskola, Luther tér 1.  
Henger Péter Kölcsey ltp. 1. A. lh. 1.em. 4. 
Pál Imréné Martinovics u. 3. 
Füzesi Krisztina Kossuth tér 2. 1. em. 7. 
5. sz. szavazókör: Helye: Zeneiskola, Tessedik tér 1. 
Andrésiné Daru Ilona Kereki u. 26. 
Éber Mihály Kereki u. 51. 
Balázsné Dankó Hédi Kereki u. 1. 
6. sz. szavazókör: Helye: Idősek Klubja, Hősök u. 3. (településszintű kijelölt körzet)  
Hajkó Jánosné Kossuth tér 13. 3. em. 11.  
Török Ernőné Békési u. 2. A. lh. 2.em.5. 
Bartó Róbertné Fő u. 2/A. 1. em. 12. 
Tóthné Guba Ágnes Belentai u. 24. 
Beregi Lajosné Nagymester u. 10/a. 
7. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2.  
Grőszer Erzsébet József A. u. 14. 
Erdélyi Mihályné József A. u. 54. 
Kozma Mária József A. u. 55. 
8. sz. szavazókör: Helye: Humánsegítő Szolgálat , Petőfi u. 27. 
Rajnai Mártonné Petőfi u. 35. 
Kis Sándorné Áchim L.A. u. 45. 
Vígh Sándorné Csabai u. 38. 
9. sz. szavazókör: Helye: Széchényi u. óvoda, Luther u. 9. 
Gubis Andrásné Deák F.u. 63. 
Marton Mihály Deák F. u. 50. 
Turbucz Józsefné Budai N. A. u. 25. 
10. sz. szavazókör: Helye: Mátyás kir. úti óvoda, Mátyás kir. u. 2.  
Benyó Istvánné Oltványkert u. 44. 
Dombi Éva Ókert u. 16. 
Winter László Józsefné Szabó Á. u. 7/2. 
Póttagok: 
Kissné Bartóki Erzsébet, Fő u. 2/B. 2. em. 15. 
Elek Mónika, Sas utca 10.  
Pusztafi Ferencné Luther u. 10. 
Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a 
szavazatszámláló bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint  
 
 
187/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztettek szerint, a megbízási 
szerződés, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács felé a jegyző által feltett kérdésre adott 
válasz ismeretében Debreczeni Gábor képviselő munkavállalói és önkormányzati képviselői 
összeférhetetlenségére irányuló közérdekű bejelentés ügyében elutasítja a kezdeményezést. 
Felkéri a polgármestert, jegyzőt, hogy a levél íróját értesítse a döntésről. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
188/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tomka Mihály Mezőberény, Vadász 
u. 4. szám alatti lakos, -polgármester összeférhetetlensége; -törvényesség tárgyú megkeresését 
az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján elutasítja, megállapítja, hogy 
összeférhetetlenség nem áll fenn. 
Felelős:  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
189/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Mórocz György Mezőberény, Deák F. u. 40/a. sz. alatti lakos részére. 
 
 
190/2009./IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Andrési János Kereki u. 26. szám alatti lakos részére. 
 
 
191/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3.000 eFt + ÁFA összegért a 4/7. 
hrsz-ú ingatlanból kb. 2.400 m2 területet (konkrét m2  földmérő által készített változási 
vázrajz alapján lesz ismert)  értékesít a Károlyi és Társa Kft. részére. Az értékesített telek 
nettó árbevétele terhére felhalmozási kiadási előirányzat biztosítása történik az alábbiak 
szerint: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
   - Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (telek) előirányzatát  megemeli 3000 eFt-tal, 
   - Intézményi működési bevételek (Kiszámlázott term- és szolg. Áfája előirányzatát                                                                                 

megemeli 600 eFt-tal 
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    Felhalmozási kiadások / Mezőberény Városháza – Békési úti új lakótömbök Juhász Gyula 

utcai Idősek otthona által határolt belső terület rendezése előirányzatát                                                          
megemeli 3000 eFt-tal; 

- 7-4 cím: PH. Igazgatási kiadások, Dologi kiadási (Áfa befizetés) előirányzatát                                                                                  
megemeli 600 eFt-tal. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
192/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Károlyi és Társa Kft-ét, 
hogy végezze el a Mezőberény, Békési út Városháza - Szociális otthon közötti tömbbelső út 
és parkoló építési munkáit. A munka elvégzéséért a 2006. évben kötött előszerződésben 
meghatározott összeget bruttó 21.239.154 Ft-ra módosítja. A Kft-nek vállalnia kell továbbá, 
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hogy a területen a korábban vállalt 4 közvilágítási lámpatest helyett 6 kandelábert helyez el, 
és a munkálatokat 2009. június 30-ig teljesíti. A beruházás során létrejövő parkolók 
Mezőberény Város Önkormányzata tulajdonát képezik. 
A Képviselő-testület a beruházás megvalósításához szükséges fedezetet 3.139 eFt-ot, a 2009. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
193/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni, sem 
csereingatlant biztosítani Földesiné Galló Valéria által felajánlott 5650 Mezőberény, Eötvös 
u. 6. szám alatti, 1001 helyrajzi számú, 288/744 tulajdoni hányadú ingatlanáért.  
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjék. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
194/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Domokos 
István János vevő részére a Boldisháti 083/50 hrsz. alatt felvett, 1089 m2 alapterületű, 2,28 
AK értékű szántó ingatlanra a fizetési határidőt meghosszabbítja azzal a kikötéssel, hogy a 
vevő által korábban befizetett 40.000,- Ft foglalót 15 napon belül kiegészíti 100.000,- Ft-ra.  
Ennek megfelelően a fennmaradó vételárhátralékot, 553.400,- Ft-ot 2009. július 20.-ig 
kiegyenlíti.  
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
195/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kiss Jánosné 
vevő részére a Boldisháti 083/51 hrsz. alatt felvett, 1171 m2 alapterületű, 2,45 AK értékű 
szántó ingatlanra a fizetési határidőt meghosszabbítja azzal a kikötéssel, hogy a vevő által 
korábban befizetett 40.000,- Ft foglalót 15 napon belül kiegészíti 100.000,- Ft-ra.  
Ennek megfelelően a fennmaradó vételárhátralékot, 602.600,- Ft-ot 2009. július 31-ig 
kiegyenlíti.  
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjék. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
196/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Parajné 
Komlódi Erzsébet részére a 3544/8  hrsz.-ú , (242 m2 területű úszótelken „szervezett 
lakásépítés” keretében épült ) Mezőberény, Fő u. 11. szám alatti, a társasházi alapító okiratban 
foglaltak  szerint a 3544/8/A/2 hrsz.-ú, I. emelet 2. számú lakás megvásárlásához - melyhez a 
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Képviselő-testület a 65/1999.(IV. 23.) számú határozatában foglalt döntése értelmében 
480.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt nyújtott - a havi törlesztőrészlet fizetési 
határidejére 2009 áprilisától 6 havi halasztás legyen (a legközelebbi törlesztőrészlet fizetési 
határideje: 2009. október hó); a korábban elmaradt hat hónappal együtt összesen egy év 
halasztás kerül engedélyezésre. 
A fentieknek megfelelően a támogatás visszafizetésének időpontja nem a szerződésben 
megjelölt 2011. október hó, hanem 2012. október hó. 
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjék. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
197/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Mezőberény, Munkácsy u. 12. sz. alatti önkormányzati ingatlan 
lebontásáról intézkedjen (bontási engedély, kerítés stb.), a képviselő-testület a költségekre 
bruttó 3 millió Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére  
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
198/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az aljegyzői munkakör betöltésére 
pályázatot ír ki az alábbiakban meghatározott tartalommal: 
„Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) 
pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére 
Az állás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§ (1) bekezdése, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 8. § (1) bekezdése alapján kerül 
meghirdetésre. 
A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. 
Pályázati feltételek: 
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat  
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga megléte 
- magyar állampolgárság  
- büntetlen előélet, cselekvőképesség 
- összeférhetetlenség hiánya 
Ezek tényét a pályázatban igazolni kell. 
Előnyt jelent: 
 - jegyzői, aljegyzői gyakorlat, vagy polgármesteri hivatalnál eltöltött legalább 5 éves    

gyakorlat, 
  - szociális területen szerzett gyakorlat, 
  - választásokon szerzett gyakorlat, 
- német vagy angol nyelv legalább társalgási szintű ismerete, 
- felhasználói szintű számítógépes ismeret. 
A pályázathoz mellékelni kell: 
- részletes szakmai önéletrajzot, 
- a végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
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- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- az aljegyzői munkakör betöltésére irányuló szakmai programot, 
- nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyaga nyílt ülésen tárgyalható. 
Illetmény és egyéb juttatás: a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény, valamint a 
Képviselő-testület meghatározása szerint. Az önkormányzat a kinevezett aljegyző részére 
szükség esetén önkormányzati bérlakást biztosít. 

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való 
megjelenést követő 30. nap. 
A pályázatot Cservenák Pál Miklós polgármesternek címezve, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 
1. szám alá kell benyújtani. 
A pályázat elbírálásának ideje: a pályázat benyújtását követő rendes képviselő-testületi ülés. 
Az állás betöltésének kezdete megegyezés szerint, de legkésőbb 2009. szeptember 1. 
A pályázók további információt kérhetnek Dr. Baji Mihály jegyzőtől a 66/515-501 
telefonszámon, hivatali idő alatt.” 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
199/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csicsely Ilona Mezőberény, Sas u. 
4. sz. alatti lakos tulajdonában lévő 083/3 hrsz.-ú ingatlanból a Lászlózugi csatornával 
párhuzamos, út által elfoglalt kb. 230 m2 nagyságú telekrészt meg kívánja vásárolni, bruttó 
425.000,- Ft-os vételáron, melynek fedezete a 2009. évi költségvetés általános tartaléka.  
Az átírással kapcsolatos költségek Dr. Csicsely Ilona Mezőberény, Sas u. 4. sz. alatti lakost 
terhelik, mint eladót. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
200/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a júniusi 
testületi ülésre készüljön költségkimutatás a Mezőberényi Hírmondó kiadásáról.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. júniusi testületi ülés 
 
 
201/2009.IV.27./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az új Bölcsőde 
építésének második fordulós pályáztatásához a közbeszerzési eljárás beindításra kerüljön. A 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával Pintér Lajos közbeszerzési tanácsadót bízza meg, 
bruttó 1.080.000 Ft megfizetése mellett. 
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 6/2009.(IV.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2009.(IV.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
 

*** 
 
 
202/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Napirend előtti hozzászólás Onody Gyuláné képviselő részéről. 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 517/2008./X.27./sz., 575/2008./XI.24./sz., 

103/2009./III.30./sz., 153/2009./III.30./sz., 157/2009./IV.22./sz., 164/2009./IV.27./sz 
167/2009./IV.27./sz., 174/2009./IV.27./sz., 175/2009./IV.27./sz 
176/2009./IV.27./sz., 182/2009./IV.27./sz., 183/2009./IV.27./sz., 
184/2009./IV.27./sz., 187/2009./IV.27./sz 188/2009./IV.27./sz., 191/2009.IV.27./sz., 
192/2009.IV.27./sz., 193/2009.IV.27./sz., 194/2009.IV.27./sz., 195/2009.IV.27./sz., 
196/2009./IV.27./sz., 680/2008./XII.22./sz., 150/2009./III.30./sz., 
151/2009./III.30./sz., 197/2009./IV.27./sz., 199/2009./IV.27./sz lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

       II/2. Műtárgy kölcsönzés meghosszabbításával kapcsolatos ügy (166/2009./IV.27./sz.hat.) 
       II/3. - A Martinovics u. 25. sz. alatti iskolaépület  (VI/7.) 
              - Költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény végrehajtásából 

fakadó feladatok (alapító okiratok)  -185/2009./IV.27./sz.hat.- 
       II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
       II/5. A júliusi münsingeni utazás (181/2009.IV.27./sz. Hat.) 
       II/6. Az OPSKK fény és hangtechnikai berendezésének felújítási és bővítési terve 

(95/2009./IV.27./sz. hat.) 
III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
       munkáról 
IV./ Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság munkájáról           
V./ Bejelentések 
      V/1. Gyermekek nyári étkeztetése 
      V/2. Városi rendezvények, nemzetközi kapcsolatok 2009. évi támogatása (átcsop.) 
      V/3. Az OPSKK SZMSZ-ének módosítása 
      V/4. Fesztivál regisztráció 
      V/5. Intézményi átcsoportosítások 
      V/6. Állásfoglalás kérése tűzijátékkal kapcsolatban 

 V/7. Európai Mobilitási hét és az Európai Autómentes napról szóló ajánlat 
      V/8. SZMSZ módosítás 
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      V/9. Térítési díjak felülvizsgálata, rendeletmódosítás ( 2 db) 
      V/10. Az intézmények 2008. évi pénzmaradvány felhasználása 
      V/11. Békés-Mezőberény kerékpárút építéséhez kapcsolódó régészeti megelőző feltárás 
      V/12. „Ízek és színek a Körösök Völgyében fesztivál” rendezvény 
      V/13. Ajánlat pályázat megírására (testvérvárosi találkozó) 

 V/14. Multifunkcionális gépjármű beszerzése. (Önkormányzati fejlesztések támogatása 
területi kötöttség nélkül (CÉDE) pályázat.) 

  V/15. Úthálózat felújítása, korszerűsítése Mezőberényben a Báthory és Laposikert 
utcákban. (A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, 
korszerűsítésének támogatása   (TEUT) pályázat.) 

  V/16. A Mezőberényi sportpálya öltözőépületének felújítása és bővítése. 
(Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) 
pályázat.) 

  V/17. Új öltöző építése a Mezőberényi Kálmán Fürdőben. (Leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) pályázat.) 

  V/18. Családsegítő Szolgálat, Petőfi u. 27. sz. alatti ingatlan homlokzatának felújítása 
(Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (LEKI) 
pályázat.) 

        V/19. Alpolgármester tiszteletdíja 
        V/20. Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
        V/21. Békési Kistérség térfigyelő-kamerarendszer kialakítása; Térfigyelő hálózat 

kiépítése (TEKI pályázat)  
        V/22. Tomka Mihály levelei 
        V/23. Egyéb bejelentés 
VI. Válaszadás Barna Márton képviselő interpellációjára (kóbor ebek) 
VII. Zárt ülés 

VII/1. Vételi ajánlat a 0406/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanra 
VII/2. A Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 
VII/3.  Vételi ajánlat a 051/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú, szántó földterületre. 
VII/4. A Mezőberény, Gyomai út 1681/1 hrsz-ú, 1216 m2 alapterületű ingatlan vételre 

történő felajánlása 
 VII/5. Lakbértartozás törlése a Városi Közszolgáltató Intézmény nyilvántartásából (V.13.) 
 VII/6. Egyéb bejelentés 

 
 
203/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. április 27-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
204/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Winter Erzsébet részére, kérésére szót 
adott 3 percben. 
 
 
205/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
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206/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 517/2008./X.27./sz., 
575/2008./XI.24./sz., 103/2009./III.30./sz., 153/2009./III.30./sz., 157/2009./IV.22./sz., 
164/2009./IV.27./sz 167/2009./IV.27./sz., 174/2009./IV.27./sz., 175/2009./IV.27./sz 
176/2009./IV.27./sz., 182/2009./IV.27./sz., 183/2009./IV.27./sz., 184/2009./IV.27./sz., 
187/2009./IV.27./sz 188/2009./IV.27./sz., 191/2009.IV.27./sz., 192/2009.IV.27./sz., 
193/2009.IV.27./sz., 194/2009.IV.27./sz., 195/2009.IV.27./sz., 196/2009./IV.27./sz., 
680/2008./XII.22./sz., 150/2009./III.30./sz., 151/2009./III.30./sz., 197/2009./IV.27./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
207/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban lévő további 3 érintett festmény is a Polgármesteri Hivatalban kerüljön 
elhelyezésre. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák 
Pál Miklós polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a műtárgy kölcsönzéssel 
kapcsolatosan, a Coriolanus festményen kívül jelenleg az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban lévő további 3 érintett festményre vonatkozóan is. A tárgyalások eredményének 
ismeretében történik a beszámolás a Képviselő-testület felé. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
208/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Mezőberényi-Bélmegyeri Iskola 2009. június 30-ával lemondja a Martinovics utca 25. szám 
alatti iskolaépület használati jogát. Megbízza Dr. Baji Mihály jegyzőt az iskolaépület 
használati jogának változással kapcsolatos intézkedések megtételével, valamint felhatalmazza, 
hogy a változást a vagyonrendeletben érvényesítse és terjessze azt a  Képviselő-testület elé. 
Ezzel egyidejűleg: 

- Mezőberény város 2009. évi költségvetésben a 2/B cím alatt a Mezőberényi – Bélmegyeri 
Iskola dologi kiadási előirányzatát 678 eFt-tal csökkenti,  

- 7-3 cím alatt a Felhalmozási és egyéb kiadások pénzforgalom nélküli kiadás – általános 
tartalék előirányzatot 668 eFt-tal emeli, 

- 7-5 cím alatt a Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadásait, ingatlan közmű költségek 
(Mezőberény, Martinovics u.25) dologi előirányzatát 10 eFt-tal emeli. 

Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Dr. Baji Mihály jegyző 
                  Öreg István főigazgató 
Határidő: 2009. június 29-i MÖK ülés 
 
 
209/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratának módosítását 2009. június 1-i hatállyal, az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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210/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák alapító 
okiratának módosítását 2009. június 1-i hatállyal, az előterjesztés mellékletében foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
211/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratának módosítását 2009. június 1-i 
hatállyal, az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
212/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ alapító okiratának módosítását 2009. június 1-i hatállyal, az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
213/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának módosítását 2009. június 1-i hatállyal, az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
214/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat alapító okiratának módosítását 2009. június 1-i hatállyal, az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
215/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
alapító okiratának módosítását 2009. június 1-i hatállyal, az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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216/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
217/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a meghívást, részt vesz a 
testvérvárosa, Münsingen jubileumi hétvégéjén (2009. július 17-19.) egy nagy busznyi 
csoporttal.  
A hivatalos városi delegáció tagjai (maximum 20 fő) az útiköltség 50%-os befizetése mellett, 
míg a 20 fős mazsorett csoport tagjai (18 fő+2 kísérő), valamint 1 tolmács ingyenesen 
jogosultak a kiutazásra. 
A hivatalos városi delegáció útiköltség finanszírozása a Hivatalos városi szintű kapcsolatok 
finanszírozására biztosított előirányzat terhére történik. 
A fennmaradó, be nem töltött helyekre a városból utazni szándékozók jelentkezhetnek és ők a 
teljes útiköltség befizetésével vehetnek részt az utazáson.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
218/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. július 17-19. időpontban 
megrendezésre kerülő, Münsingen testvérváros jubileumi hétvégéjére való kiutazás 
lebonyolításával az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza meg. 
Felelősök: Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
219/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ fény és hangtechnikai berendezésének felújítási és bővítési tervét és 
elfogadja azt, hogy ebben az évben az érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott igény 
elfogadása esetén az intézmény által megjelölt eszközök kerüljenek beszerzésre bruttó 
503 280,-Ft értékben. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
220/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján - 
megtárgyalta a gyámhivatal hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót, megköszönve a beszámolókat készítők végzett munkáját, azt elfogadja. A 
Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
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melléklet 5./ pontja szerinti tartalmi követelményeknek megfelel.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
221/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság munkájáról készült beszámolót elfogadja 
 
 
222/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete 2009-ben is csatlakozik a gyermekek 
nyári étkezésének programjához, azt felmelegítendő ételek formájában, közvetlen 
megrendeléssel történjen úgy, hogy 45 munkanapon át 227 gyermek részére történjen az 
étkeztetés a biztosított keretösszeg felhasználásával.  
Az étel kiosztását a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja.  
Felelős: Hidasi Zoltán Pénzügyi osztályvezető, a megrendelésre és elszámolásra 

   és Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatója 
Határidő: 2009. augusztus 31. a lebonyolításra 
 
 
223/2009./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok))                                       csökkenti „-”280 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             240 eFt-tal 
                 - IX. Nemzetközi matematika verseny                           150 eFt 
                 - Münsingeni nemzetközi ifjúsági találkozó                     90 eFt 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               40 eFt-tal 
                 - Hagyományőrző disznótor szlovák módra                      40 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
224/2009./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Támogatás értékű kiad. Működési célra  
      – Kisebbségi Önkormányzatok részére Nemzetközi kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok  
         tám. ei. biztosítása -  kiadási előirányzatát                                        megemeli:  40 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                            40 eFt-tal 
            Támogatás értékű bevétel (működési célú) 
            Nemzetközi kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok 
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                 - Hagyományőrző disznótor szlovák módra                      40 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
225/2009./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Városi rendezvények))  csökkenti: „-”  935 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                            200 eFt-tal 
                 - „Csodálatos természet” irodalmi és rajzpályázat                       30 eFt 
                 - X. Egészségnevelési nap                                                            60 eFt 
                 - Kulturális napok 2009. Tanulmányi verseny                             50 eFt 
                 - Kulturális napok 2009. Rajzpályázat                                         30 eFt 
                 - Kulturális napok 2009. Városismereti vetélkedő                       30 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                    60 eFt-tal 
                 - „Zöld” projektnapok támogatása a gimnáziumban                    60 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát              525 eFt-tal 
                 - Évfordulók, világnapok (10 alkalom)                                       200 eFt 
                 - Jeles napok, ünnepi szokások                                                      35 eFt 
                 - „Beszélgessünk” sorozat (3 soroszat:…+…+ 4 alakalom)         60 eFt 
                 - Könyvtári rendezvények, vetélkedők (5 rendezvénysorozat)     90 eFt 
                 - Szabadidős családi programok (3 fajta sorozat + 1 tábor)          90 eFt 
                 - Területi gyermek és ifjúsági népdaléneklő minősítő                   20 eFt 
                 - Berényi pillanatok fotókiállítás                                                   30 eFt 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               80 eFt-tal 
                 - Szakmai nap megrendezése                                                        40 eFt 
                 - Idősek karácsonya                                                                       40 eFt 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           45 eFt-tal 
                - Roma majális (kulturális rendezvény)                                         20 eFt 
                - Gyerekeknek karácsonyi rendezvény                                          25 eFt 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           25 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                                25 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
226/2009./V.26./sz. határozat: 
A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.: Támogatásértékű kiadás Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása – kiadási előirányzatát                                     megemeli 70 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát                             45 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Roma majális (kulturális rendezvény)              20 eFt 
                - Gyerekeknek karácsonyi rendezvény               25 eFt 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatát                         25 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora     25 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
227/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKK Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását jóváhagyja. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
228/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Berényi Napok 
rendezvény regisztrálva legyen a hazai fesztiválok nyilvántartási rendszerébe. A 
regisztrációval és a kapcsolattartással a Képviselő-testület az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központot bízza meg. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
229/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát 
       megemelni:  3.798 eFt 
    - Államháztartáson kívülről működési célú átvett pénzeszköz  
      előirányzatát megemelni:  186 eFt 
    - Intézmény működési bevételek előirányzatát megemelni:  41 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Személyi kiadások előirányzatát:  3.786 eFt 
    - Járulékok előirányzatát:  10 eFt 
    - Dologi kiadások előirányzatát:  119 eFt 
    - Ellátottak juttatásának előirányzatát:  110 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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230/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván abban a kérdésben állást 
foglalni, hogy a 2009. évi Berényi Napok keretében legyen-e tűzijáték, a döntést az Orlai 
Petrics Soma Kulturális Központra bízza. 
Felelős: Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
231/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem csatlakozik a 2009. szeptember 
16-22 között megrendezésre kerülő Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap 
rendezvényeihez. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
232/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2008. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2008. évi jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó 
kimutatás 4. oszlopában szereplő összegek: 2008. évi állami támogatás különbözet 
(Központosított előirányzatok és egyéb központi támogatás) alapján befizetési kötelezettséget 
állapít meg az intézményi elkötelezettség nélküli pénzmaradvány terhére, az alábbiak szerint: 
- Városi Közszolgáltató Intézmény esetében                              97 eFt összegben állapítja meg, 
- Összevont Óvodák esetében                                                   123 eFt összegben állapítja meg, 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében  851 eFt összegben állapítja 
meg,  
- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében                   125 eFt összegben állapítja meg, 
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat esetében            650 eFt összegben állapítja meg,  
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2009. június 15-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
- Városi Közszolgáltató Intézmény                                     97 eFt  
- Összevont Óvodák                                                          123 eFt  
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola     851 eFt  
- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ                          125 eFt  
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                   650 eFt  
ÖSSZESEN:                                                                    1846 eFt 
Az intézmények által befizetett összeggel a  
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
               Általános tartalék előirányzata megemelésre kerül:                                   1846 eFt-tal 
Felelős:   Cservenák Pál Miklós polgármester 
                Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Összevont Óvodák igazgatója 
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2009. június 15. 
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233/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány előirányzatát                          csökkenti   „-„ 846 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások  
              előirányzatát                                                                                               846 e Ft-tal 
              Békés-Mezőberény kerékpárút építéséhez kapcsolódó 
              régészeti feltárás díja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
234/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Ízek és színek a Körösök 
völgyében fesztivál” című, (Doboz-Szanazugban, 2009. június 27.) rendezvényen való 
részvételhez az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza meg a jelentkezések 
szervezésével, az érintett csoportok és a civil szervezetek értesítésével. A felhívás kerüljön 
közzétételre a város honlapján is. 
Felelősök: Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
                  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Jelentkezési határidő: június 2, a főzőversenyre: június 12. 
 
 
235/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a győri székhelyű 
Produktív Tanácsadó és Szolgáltató Iroda ajánlatát pályázat megírására az Európai Bizottság 
által meghirdetett testvérvárosi programok vonatkozásában, de ezzel nem kíván élni. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központot, hogy e témában lehetőség szerint még az idén nyújtson be pályázatot.   
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
236/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett CÉDE pályázaton részt kíván venni –Multifunkciós gépbeszerzés- melynek 
fedezetét, 25.000 eFt-ot, a 2009. évi költségvetése /Felhalmozási kiadások között 
megtervezett a Városi Közszolgáltató Intézmény részére több funkciós kommunális gép 
beszerzése/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
237/2009./V.26./sz. határozat: 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett TEUT pályázaton részt kíván venni –Báthory és Laposikert utcák szélesítése és 
burkolat megerősítése- melynek fedezetét, 18.754.575 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése 
/Felújítási feladatok, városi utak, járdák felújítási előirányzata/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
238/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni –Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk 
kialakítása- melynek fedezetét, 1.050.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése általános tartaléka 
előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
239/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni -120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése Kálmán Fürdő területén- 
melynek fedezetét,1.050.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése általános tartaléka előirányzata 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
240/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni –Családsegítő Szolgálat, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan homlokzatának 
felújítása melynek fedezetét, 1.050.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése általános tartaléka 
előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
241/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármester 
javaslata alapján, Harmati László alpolgármester tiszteletdíját 2009. június 1.-től bruttó 
160.000,- Ft/hó állapítja meg, azzal, hogy felkéri Harmati Lászlót, hogy legalább heti 16 
órában segítse a polgármester munkáját a Polgármesteri Hivatalban. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
242/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérésére a Mezőberény, Kérhalom u. 10. sz. alatti Cigány Közösségi Ház 
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visszaadását az Önkormányzat részére 2009. május 30.-val elfogadja úgy, hogy az átadás 
időpontjáig felmerülő közüzemi számlák a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 
terhelik.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Fekete József intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
243/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a júniusi testületi 
ülésre kerüljön kidolgozásra, milyen lehetőség biztosítható a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat működtetéséhez. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
244/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 
Kérhalom u. 10. sz. alatti önkormányzati ingatlant, melyet a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 2009. május 30-ával visszaad, a leltárral egyidejűleg átadja a Városi 
Közszolgáltató Intézményhez.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Fekete József intézményvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
245/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett TEKI pályázaton részt kíván venni –Térfigyelő hálózat kiépítése- melynek 
fedezetét, 1.175.000 Ft-ot, a 2009. évi költségvetése (Általános tartalék) terhére biztosítja, 
valamint felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodást aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
246/2009./V.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete névszerinti szavazást tart arról, hogy 
Tomka Mihály 2009. május 13-ai elektronikus leveleiben feltett kérdések megvizsgálásra 
ügyvédet fogad és vállalja költségeinek viselését. 
 
 
247/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete igénybe vesz jogászi segítséget, és 
vállalja a megbízás költségeinek viselését annak megvizsgálása érdekében, hogy Tomka 
Mihály 2009. május 13-ai elektronikus leveleiben feltett kérdések, valamint a Tomka Mihály 
úr által jegyzett újságokban megjelent egyes írások megvalósítják-e a rágalmazás büntető 
tényállását az önkormányzattal szemben, valamint sértenek-e személyiségi jogokat. A jogász 
erről tegyen jelentést a Képviselő-testület részére. A jelentés ismeretében a Képviselő-testület 
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dönt a további intézkedések megtételéről, esetleg jogi útra tereléséről, az illető személlyel 
szembeni kereset benyújtásáról. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
248/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tomka Mihály 2009. május 13-ai 
elektronikus leveleiben feltett kérdésekkel kapcsolatban az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság megállapításait elfogadja.  
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a válaszadás meghatározott időn belül, és a 
megjelöltek által történjen meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
249/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Tomka Mihály Mezőberény, Vadász u. 4. sz. alatti lakos részére. 
 
 
250/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a 0406/4 
helyrajzi számú külterületi ingatlant, sem pedig a rajta található faállományt az ajánlattevők 
által kínált vételárakért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
251/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 0406/4.hrsz-ú külterületi ingatlant 
átadja a Városi Közszolgáltató Intézménynek fakitermelés céljára azzal, hogy Mikó Károly 
méhésznek biztosítsa a területet a kérelmében leírtak szerint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
252/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármestert 
(an.: Sáli Ilona, szül: Mezőberény, 1939.12.06.) delegálja a Békés Megyei Vízművek Rt. 
Felügyelő Bizottságába tagként 2009. június 1-től  2014. május 31-ig. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről a Békés Megyei Vízművek Zrt-t értesítse. 
Felelős: Dr. Baji Mihály 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 



72 

253/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni a 051/1 
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú, 13062 m2, 25.38 AK értékű, beművelt, szántó 
használatú földterületet. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
254/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni, Gazsó Pál 
Mezőberény, Tessedik tér 5. sz. és Gazsó Pálné Mezőberény, Belencéresi u. 11. sz. alatti 
lakosok által felajánlott Mezőberény, Gyomai út 1681/1 hrsz.-ú, 1216 m2 alapterületű 
ingatlant. 
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett feleket a határozatról értesíteni 
szíveskedjék. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
255/2009./V.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy az önkormányzati ingatlanok 
bérlőinek díjtartozását érintően a kétes követelések újbóli felülvizsgálatát tételesen tegye meg 
a júniusi testületi ülésre. 
Felelős: Fekete József intézményvezető 
              Hidasi Zoltán osztályvezető 
Határidő: júniusi testületi ülés. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2009.(V.27.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet (a továbbiakban: R.) 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2009.(V.27.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2006.(V.29.) MÖK számú rendelet 
(a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2009.(V.27.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
többször módosított 18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
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256/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Hoffmann Dániel képviselő 
indítványát nem támogatta, hogy a 2009. június 29-i testületi ülés időpontja 2009. június 22-re 
legyen módosítva. 
 
 
257/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete Hoffmann Dániel képviselő 
indítványát nem támogatta, a Képviselő-testület a 2009. június 11-i rendkívüli ülésen kívánja 
megtárgyalni a „Békés Megyei Főügyészség óvása”, valamint az „Ügyvédi megbízás” 
napirendeket. 
 
 
258/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 

(252/2009./V.26./sz. hat.) 
2./  23/2009. OKM rendeleti támogatási igénylése (esélyegyenlőség, integráció) 
3./  Ügyvédi megbízás (247/2009./V.26./sz.hat.) 
4./ Pályázati önerő biztosítása (4+1 db pályázat) – korábbi döntések módosítása 
5./ A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése. 
6./ Martinovics u. 25. sz. önkormányzati ingatlan ügye (később kerül kiosztásra) 
7./ Békés Megyei Főügyészség óvása 
8./ Egyéb bejelentés 
 
 
259/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós polgármestert 
(an.: Sáli Ilona, szül: Mezőberény, 1939.12.06.) tagként delegálja a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. Igazgatótanácsába, 2009. június 1-től 2014. május 31-ig terjedő időszakra, egyúttal a 
252/2009. (V. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről 
a Békés Megyei Vízművek Zrt-t értesítse. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
260/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Békés Megyei 
Vízművek Zrt. igazgatótanácsi delegálási jogát elcserélje Mezőhegyes felügyelő bizottsági 
delegálási jogáért. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről 
a Békés Megyei Vízművek Zrt-t értesítse. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
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261/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja támogatási igényét az 
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben 
részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
23/2009. (V. 22.) OKM rendelet szerint. Megtörténik annak felülvizsgálata, hogy e 
tevékenyég megjelenik-e az intézmények pedagógiai (nevelési) programjaiban, alapító 
okiratában, szükség esetén a fenntartó elrendeli  ezek beépítését és a kapcsolatos iratok 
beterjesztését az augusztusi testületi ülésre. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

            A MÖK közoktatási intézményeinek vezetői 
Határidő: a pályázat benyújtására 2009. június 15., egyébként értelem szerint 
 
 
262/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 247/2009. (V. 26.) számú határozat 
végrehajtásával – büntető, valamint polgári jogi képviselettel – megbízza Dr. Varga István 
(5900 Orosháza, Táncsics u. 18. ) egyéni ügyvédet, 200.000 Ft, plusz Áfa összeg erejéig, 
egyúttal felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés aláírására. 
A megbízott köteles folyamatos tájékoztatást nyújtani a Képviselő-testület részére 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
263/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 237/2009./V.26./sz. határozatát -
Báthory és Laposikert utcák szélesítése és burkolat megerősítése- hatályon kívül helyezi. 
 
 
264/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett TEUT pályázaton részt kíván venni - Báthory és Laposikert utcák szélesítése és 
burkolat megerősítése - melynek fedezetét 19.366.912,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése 
/Felújítási feladatok, városi utak, járdák felújítási előirányzata/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
265/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 239/2009./V.26./sz. határozatát -
strandon120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése- hatályon kívül helyezi. 
 
 
266/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – 120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése - melynek fedezetét – 
1.728.637,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése általános tartaléka előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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267/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 238/2009./V.26./sz. határozatát - 
Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk kialakítása - hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
268/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk 
kialakítása - melynek fedezetét – 1.970.934,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése általános 
tartaléka előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
269/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 240/2009./V.26./sz. határozatát - 
Családsegítő Szolgálat, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítása - 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
270/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – Családsegítő Szolgálat, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan homlokzatának 
felújítása- melynek fedezetét – 1.824.366,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése előirányzata 
(általános tartalék) terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
271/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 245/2009./V.26./sz. határozatát - 
Térfigyelő hálózat kiépítése - hatályon kívül helyezi. 
 
 
272/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által 
meghirdetett TEKI pályázaton részt kíván venni „Térfigyelő hálózat kiépítése”, melynek 
fedezetét 828.005,- Ft-ot, valamint a 186.301,- Ft pályázati díjat a 2009. évi költségvetése 
/Általános tartalék/ terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy az Együttműködési megállapodást aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
273/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2008. évi működtetéséhez /folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
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ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)/ a Körös Volán Rt. részére bruttó 
417 E Ft, saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást biztosított, 
illetve a helyi közlekedést 2009. január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
- Mezőberény Város önkormányzata a 2004. évi XXXIII. törvény 17 § 5.) bek. alapján 

pályázati eljárás nélkül kötötte meg a közszolgáltatási szerződést a Körös Volán Zrt.-vel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
274/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 208/2009./V.26./sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberényi-Bélmegyeri Iskola 2009. június 15-ével mondja le a Martinovics utca 25. szám 
alatti iskolaépület használati jogát. Megbízza Dr. Baji Mihály jegyzőt az iskolaépület 
használati jogának változással kapcsolatos intézkedések megtételével, valamint felhatalmazza, 
hogy a változást a vagyonrendeletben érvényesítse és terjessze azt a Képviselő-testület elé. 
Ezzel egyidejűleg: 

- Mezőberény város 2009. évi költségvetésben a 2/B cím alatt a Mezőberényi – Bélmegyeri 
Iskola dologi kiadási előirányzatát 678 eFt-tal csökkenti,  

- 7-3 cím alatt a Felhalmozási és egyéb kiadások pénzforgalom nélküli kiadás – általános 
tartalék előirányzatot 678 eFt-tal emeli.  

Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Dr. Baji Mihály jegyző 
                  Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
275/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata a Mezőberény, Martinovics utca 25. szám alatti ingatlan 
iskolaépületét és az ahhoz tartozó udvart térítésmentesen a Nagycsaládosok Mezőberényi 
Egyesülete részére biztosítja 2009. június 15.-től 2011. június 30.-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
276/2009./VI.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Főügyészség T.Mü. 
556/2009. számú óvásával nem ért egyet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
277/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
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II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók 171/2009./IV.27./sz., 173/2009./IV.27./sz., 

210/2009./V.26./sz., 211/2009./V.26./sz., 212/2009./V.26./sz., 213/2009./V.26./sz., 
214/2009./V.26./sz., 215/2009./V.26./sz., 220/2009./V.26./sz., 227/2009./V.26./sz., 
230/2009./V.26./sz., 231/2009./V.26./sz., 235/2009./V.26./sz., 241/2009./V.26./sz., 
242/2009./V.26./sz., 248/2009./V.26./sz., 250/2009./V.26./sz., 251/2009./V.26./sz., 
253/2009./V.26./sz., 254/2009./V.26./sz., 177/2009./IV.27./sz., 178/2009./IV.27./sz., 
179/2009./IV.27./sz., 227/2009./V.26./sz., 234/2009./V.26./sz., 244/2009./V.26./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola intézkedési terve   
(105/2009./III.30./sz.hat.)      

II/3/a. A Mezőberényi Hírmondó, Városi honlap előirányzatának pontosítása 
(115/2009./III.30./ sz.) 

    3/b. Mezőberényi Hírmondó kiadásáról költségkimutatás (200/2009./IV.27./sz.hat.) 
      II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 II/5. A Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésével kapcsolatos 
előterjesztés  (243/2009./V.26./sz. hat.) 

 II/6.  Aljegyzői pályázat 
III./ Beszámoló Mezőberény város sportéletéről 
IV./ Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
V. Bejelentések 
     V/1. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola osztálylétszámai 
     V/2. Az Összevont Óvodák csoportlétszámai 
     V/3. Vörösberénybe utazó delegáció 
     V/4. Gronau város delegációja a Berényi Napokon 
     V/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (12) 
     V/6. ÁFA változás miatt helyi rendeletek, határozatok módosítása 
              - az önkormányzat által megállapított helyi díjakról  
              - a köztemetőről és temetkezés rendjéről  
     V/7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet 

módosítása 
     V/8. A Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. 10,9%-os tarifa emelkedésre tett javaslata 
     V/9. A Berényi Napok költségvetése 
     V/10. Intézményi átcsoportosítások (4) 
     V/11. Nemzetközi ifjúsági tábor 2010. 
     V/12. A Mezőberényi Hírmondó hirdetési tarifái  
     V/13. Költségvetési szervek alapító okiratai 
     V/14. Az OPSKK könyvtárhasználati szabályzata 
     V/15. Münsingeni meghívás a „Leg a láb” néptánccsoport részére 
               - Münsingeni utazás (218/2009./V.26/ sz. hat.) –II/6. 
     V/16. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
     V/17. Mezőberény város integrált városfejlesztési stratégia (IVS) és antiszegregációs terve 
     V/18. Mezőberényi CKÖ kérése a cigány közösségi ház riasztóberendezés értékének 

visszatérítésére 
     V/19. Az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2207.(VI.19.) sz. rendelet módosítása 
     V/20. Közös beszerzésre (gáz, villamosenergia) vonatkozó szindikátusi szerződés-tervezet  
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V/21. Pályázati önerő módosítás (Mezőberényi sportpálya öltözőépületének felújítása és 
bővítése. LEKI pályázat.)  

 V/22. Pályázati önerő módosítás ( Öltöző építése a Mezőberényi Kálmán Fürdőben. LEKI 
pályázat.)  

  V/23. Pályázati önerő módosítás (Családsegítő Szolgálat, Petőfi u. 27. sz. alatti ingatlan 
homlokzatának felújítása. LEKI pályázat.)  

     V/24. Egyéb bejelentés 
VI. Zárt ülés 
      VI/1. Lukács Antal kérelme lakbér ügyben 
      VI/2. Önkormányzati ingatlanok bérlőinek díjtartozása, kétes követelések újbóli 

felülvizsgálata (255/2009./V.26./sz.hat.) 
      VI/3. 083/50. hrsz-ú, Boldisháti telek adásvételi szerződés felbontása, új szerződés 

készítése 
      VI/4. 083/51. hrsz-ú, Boldisháti telek adásvételi szerződés felbontása, új szerződés 

készítése 
      VI/5. A Mezőberényi Omega Gyülekezet és a TÍZVÁROS Alapítvány kérelme 
      VI/6. Csaba-Berény Gépgyártó Kft. kérelme 
      VI/7. Egyéb bejelentés 
 
 
278/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. május 26-i zárt, valamint a 
június 11-i rendkívüli testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
279/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
280/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 171/2009./IV.27./sz., 
173/2009./IV.27./sz., 210/2009./V.26./sz., 211/2009./V.26./sz., 212/2009./V.26./sz., 
213/2009./V.26./sz., 214/2009./V.26./sz., 215/2009./V.26./sz., 220/2009./V.26./sz., 
227/2009./V.26./sz., 230/2009./V.26./sz., 231/2009./V.26./sz., 235/2009./V.26./sz., 
241/2009./V.26./sz., 242/2009./V.26./sz., 248/2009./V.26./sz., 250/2009./V.26./sz., 
251/2009./V.26./sz., 253/2009./V.26./sz., 254/2009./V.26./sz., 177/2009./IV.27./sz., 
178/2009./IV.27./sz., 179/2009./IV.27./sz., 227/2009./V.26./sz., 234/2009./V.26./sz., 
244/2009./V.26./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
281/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola intézkedési tervét a matematikai és szövegértési kompetenciák 
javítására. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
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282/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, 
frissítésével kapcsolatos és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatosan az alábbi előirányzat és 
létszám átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A: 
7-3. cím. PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Kiadási előirányzatán belül:  
       Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„ 80 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-4. cím. PH. igazgatási kiadások előirányzatán belül: 
       Személyi juttatások előirányzatát                                                  megemeli:        61 eFt-tal 
       Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                               megemeli:         19 eFt-tal 
B: 
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások: Kiadási előirányzatán belül: 
                - Dologi kiadási előirányzatát                                           csökkenti:  „-„  1021 eFt-tal 
                - Személyi juttatások előirányzatát                                   csökkenti:  „-„    654 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                csökkenti:  „-„    202 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   221.214 sz. Lapkiadás szakfeladat kiadási előirányzatát  
   (Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) 
                - Dologi kiadási előirányzatát                                          megemeli:       1021 eFt-tal 
                - Személyi juttatások előirányzatát                                  megemeli:         654 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát               megemeli:         202 eFt-tal 
   PH igazgatási létszámon belül: 0,4 fő: 221.214 sz. Lapkiadás szakfeladaton kimutatva. 
A Képviselő-testület megbízza az illetékeseket, hogy a 2009. augusztusi képviselő-testületi 
ülésig történjen meg a működtetés felülvizsgálata. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
                2009. augusztusi testületi ülés 
 
 
283/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Mezőberényi 
Hírmondó újságot 2009. évben nem szünteti meg. 
 
 
284/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2009. 
augusztusi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra kimutatás a Mezőberényi Hírmondó 
kiadásairól és bevételeiről, amely alternatívát tartalmaz példányszámváltozásra és értékesítési 
bevételre. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. augusztusi testületi ülés 
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285/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
286/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat előterjesztésében felsorolt további kéréseivel kapcsolatban a következő 
döntéseket hozza: 
- Az 1 fő roma szociális segítő alkalmazását nem tudja biztosítani 
- A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban iroda helyiséget biztosítani számára nem tud, 
viszont szükség szerint a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületi 
üléseinek időtartamára előre egyeztetett módon, helyet biztosít a Polgármesteri Hivatal 15. 
számú termében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
287/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        előirányzatát                                                                             csökkenti:      „-„ 95 eFt-tal 
- 9-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási 
       előirányzatát                                                                             megemeli:            95 eFt-tal 
- 2009.06.17-én kelt megállapodás alapján ideiglenes fedezetbiztosítás a lejárt határidejű 
közüzemi számlák, ill. várható bankköltség kiegyenlítéséhez: 
(Gázdíj: 76.423 Ft, áramdíj: 16.106 Ft) 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 95 eFt visszautalását a soron következő állami 
támogatás összegéből vállalja teljesíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester     
                Mezei Tibor CKÖ elnöke            
Határidő: értelem szerint 
 
 
288/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város aljegyzői 
álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Győrfi Nikoletta és Véghné Kozáry-
Biczó Bernadett pályázatát érvénytelennek minősíti a feltételként meghatározott legalább 2 
éves közigazgatási gyakorlat hiánya, illetve egyikőjük esetében megfelelő képesítés hiánya 
miatt. 
 
 
289/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy Mezőberény 
város aljegyzői álláshelyének betöltésére benyújtott pályázatok közül Frey Mihály és Dr. 
Göncző László pályázata érvényes. 
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290/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy aljegyzőválasztás 
érdekében jelöltként, Frey Mihály neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
291/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az aljegyző titkos szavazással történő 
megválasztásához az alábbi szavazási módot határozza meg: 

1. a szavazás a jegyző úr által megjelölt pályázóra történik, 
2. a szavazás első körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai minősített 

többségben (legalább 10 szavazat) „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
3. abban az esetben, ha nem kapja meg a pályázó a képviselő-testület tagjai „igen” 

szavazatának minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor, 
4. a szavazás második körében amennyiben a pályázóra a képviselő-testület tagjai 

minősített többségben „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
5. abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg a pályázó a képviselő-testület 

tagjainak minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen, és a pályázat 
ismételten kiírásra kerül az aljegyzői álláshelyre. 

 
 
292/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, Frey Mihályt 
Mezőberény város aljegyzőjének megválasztotta. 
 
 
293/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Frey Mihály (szül.: Mezőberény, 
1965. október 25., an.: Rácz Rozália) 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 22/A. 1/5. szám alatti 
lakos pályázót kinevezi Mezőberény város aljegyzőjévé 2009. szeptember 1-től, 
áthelyezéssel, határozatlan időre. Kinevezéssel egy időben megállapított illetménye: 300.000 
Ft/hó. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
294/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetet mond a 
sportegyesületeknek az egész éves munkájukért és a tartalmas tájékoztató elkészítéséért, a 
beszámolókat elfogadja. 
 
 
295/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
296/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola maximális osztálylétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún. 
számított maximális létszámtól legfeljebb 30%-al való eltérést (az érintett szervezetek 



82 

véleményét figyelembe véve) engedélyezi és megbízza az intézményét, hogy kérje meg ezen 
engedély jóváhagyását az OKM Oktatási Hivatalánál. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a kérelem beadására 2009. július 1. 
 
 
297/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák maximális 
csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Az ún. számított maximális létszámtól 
legfeljebb 30%-al való eltérést (az érintett szervezetek véleményét figyelembe véve) 
engedélyezi és megbízza az intézményét, hogy kérje meg ezen engedély jóváhagyását az 
OKM Oktatási Hivatalánál. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a kérelem beadására 2009. július 1. 
 
 
298/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. július 11-12-én 
megrendezésre kerülő "Berény" utónevű települések találkozóján (Vörösberényben) 4 fős 
delegációval képviselteti magát a rendezvény első napján. - A delegáció vezetője: Harmati 
László alpolgármester, és további 3 fő képviselő (Onody Gyuláné, Barna Márton, Halász 
Ferenc) kerül delegálásra. - Megbízza az OPSKK igazgatóját, hogy erről a szervezőket 
értesítse, és szervezze meg a város képviseletét a tervezett borversenyben az elmúlt évi városi 
verseny első helyezettjeinek bevonásával. 
Felelős: Harmati László alpolgármester 
             Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
299/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gronauból a Berényi napokra érkező 
6 fős delegáció esetében 5 fő szállás és 6 fő étkezési költségét biztosítja. A külföldi hivatalos 
delegációk szállásának, étkezésének és egyéb felmerült költségeinek biztosítására 500 eFt-ot 
biztosít az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére utólagos elszámolás mellett. A 
Budapesti repülőtérről való leutazásukat, valamint az oda való visszautazásukat, melynek 
megszervezésével az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza meg és ennek fedezetét 
az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ részére utólagos elszámolási kötelezettség mellett 
biztosítja. A szállás, az étkezési- és az útiköltség kiadások fedezete a hivatalos városi szintű 
kapcsolatok finanszírozására biztosított előirányzat terhére kerül biztosításra az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ részére.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
       Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint, a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
300/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím:PH Int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
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       Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra (külföldről) 
       Europe for citizens programme (08/1823) 
      2008. évi Berény Napok – Testvérvárosi részvételhez tám. 
      bevételi előirányzatát                            megemeli:       5050 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
       Végleges pénzeszköz átadások működési célra 
       Testvérvárosaink részére a 2008. Berény Napok – Testvérvárosi 
       részvételhez tám. (Europe for citizens programme (08/1823) 
       biztosítása. (Münsingen: 355 eFt, Gronau: 997 eFt, Guta: 304 eFt,  
       Szováta 152 eFt,)  
       kiadási előirányzatát                                  megemeli: 1808 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány    
      előirányzatát                                                                                   megemeli:  3242 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
301/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím. PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Kiadási előirányzatán belül:  
       Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„ 500 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      a 751845 Város és Községgazdálkodás szakfeladat,  
      Dologi kiadási előirányzatát                                                           megemeli:      500 eFt-tal 
    - Mezőberény Város illetékességi területén, gazdátlan, felügyelet alatt  
      nem levő ebek befogása, beszállítása a Gyulai Állatotthonba – feladat  
     ellátásáért: 300 eFt biztosítása (2009.06.01. – 2010.05.31.) 
    - A Mezőberény Város illetékességi területén befogott kóbor ebek  
      elhelyezése a Gazdit keresünk Állatotthonba (Gyula), további gondozásra, tartásra – 
      feladat ellátásáért (max. 40 eb bef.): 200 eFt biztosítása (2009.06.01. – 2010.05.31.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
302/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-4.cím:PH igazgatási kiadások kiadásai előirányzatán belül a 751153 szakfeladat: 
             - személyi juttatások előirányzatát    csökkenti: „-„ 90 eFt-tal 
             - munkaadókat terhelő járulékok    csökkenti: „-„ 29 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
             - dologi kiadási előirányzatát     megemeli: 119 eFt-tal 

(Berény Napok 2009. - Falunap rendezvénysorozatának  
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kiadásaihoz támogatás) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
303/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül az 
Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
Központosított támogatások előirányzatát                   megemeli: 32 542 eFt-tal 
(2009. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 

- Személyi juttatások előirányzatát      1 126 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát       360 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát     3 184 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    1 019 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     7 491 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    2 397 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       5 208 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      1 667 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       1 011 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát         323 e Ft-tal 

 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 

- Személyi juttatások előirányzatát       3 975 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      1 272 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások előirányzatát    2 456 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát      786 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 
   (Kisegítő mg. szolg.) 

- Személyi juttatások előirányzatát     202 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      65 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
304/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  megemeli:   290 eFt-tal 
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       Szakértői Bizottság támogatása  
és ezzel egyidejűleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát  
 (Szakértői Bizottság támogatása)                                                           megemeli:    290 eFt-tal                                                                  
 ezen belül:  
− Dologi kiadások előirányzatát                                                 58 e Ft 
− Személyi juttatások előirányzatát                                          194 e Ft 
− Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                         38 e Ft  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
      Támogatásértékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát  megemeli: 2087 eFt-tal 
      /751 175 szakf. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
(Európai parlamenti tagok 2009. évi választása)/ 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatát                megemeli    2087 eFt-tal 
   /751 175 szakf. Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
(Európai parlamenti tagok 2009. évi választása)/ 
   ezen belül: 
   - Személyi juttatások előirányzata                  1166eFt 
   - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata  212eFt 
   - Dologi kiadások előirányzata                         709eFt                                                                                          
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
      Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                         megemeli 3721 eFt-tal 
      Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti 
      kezelésű előirányzatból, /2008. évi jövedelemkülönbség 
      mérséklés elszámolása/ 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások - Általános tartalék előirányzatát    megemeli 3721 eFt-tal 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű bev. Működési célra bevételi előirányzatát        megemeli   1026 eFt-tal 
        /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc.GSZ-08-0115  

Idősek otthona energia költségek elszámolása/ 
és ezzel egyidejűleg 
6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
         Dologi kiadások előirányzatát                                                        megemeli   1026 eFt-tal                                                                                          
        / Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc.GSZ-08-0115  

Idősek otthona energia költségek elszámolása/ 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli     357 eFt-tal 
      /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc. EHS-08.0204, házi 
      segítségnyújtás személyi juttatás támogatása./ 
és ezzel egyidejűleg 
 6.cím Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
       Személyi juttatások előirányzatát                                                   megemeli      357 eFt-tal 
      /Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Szoc. EHS-08.0204, házi 
      segítségnyújtás személyi juttatás támogatása./ 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli  5 250 eFt-tal 
        (Támogató szolgáltatás TSZ-037/0-2008) 
és ezzel egyidejűleg  
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7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
Felhalmozási kiadások előirányzatát          megemeli 5 250  eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
305/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát           megemeli 2518 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                        2518 e Ft-tal 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 
előirányzatának biztosítása) 
    bevételi előirányzatát                          megemeli 275 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében  
  (Helyi közösségi közlekedés normatív tám. előirányzatának biztosítása)                275 eFt-tal 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
       Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                            
       Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás          csökkenti:  „-”   5992 eFt-tal                                            
       (Prémium évek program) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás             megemeli:          5992 eFt-tal       
   (Prémium évek program) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
       Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra előirányzatát                            
       -Darft-Teut tám. 2008. évi üteme  
       Úthálózat felújítása Mb. belterületén     csökkenti:   „-”    16 803 eFt-tal    
       -LEKI-Pancsoló medence építése 2008. évi üteme 
       Mb.Kálmán Fürdő fejl.           csökkenti:   „-„    19 979 eFt-tal 
       -LEKI- Szilárd burkolat nélküli utcák leaszfaltozása         csökkenti:   „-„     13 435 eFt-tal                     
és ezzel egyidejűleg 
 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
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        - Darft-Teut tám. 2008. évi üteme  
       Úthálózat felújítása Mb. belterületén     megemeli:            16 803 eFt-tal    
    Fejlesztési célú támogatások (Céljellegű decent.tám.:LEKI): 
       -LEKI-Pancsoló medence építése 2008. évi üteme 
       Mb.Kálmán Fürdő fejl.           megemeli:            19 979 eFt-tal 
       -LEKI- Szilárd burkolat nélküli utcák leaszfaltozása            megemeli:         13 435 eFt-tal    
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
306/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    feladatalapú támogatása bevételi előirányzatát                                   megemeli  446 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát     446 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
307/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
 - 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát megemeli  57 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli        57 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát megemeli      190 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                 megemeli      190 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
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  támogatása 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli      199 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                         133 eFt-tal 
     - Személyi juttatások   50 eFt-tal 
     - Munkaadókat terhelő járulékok  16 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
308/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
             Normatív hozzájárulások előirányzatát                               csökkenti  „-”  3 937 eFt-tal 
 Kv. tv.: 
             - Lemondás: „-” 3.sz.mell. 12.ac. sorsz. Demens betegek bentlakásos intézményi 
ellátása 
                 „-”3 937 250 Ft ~ „-”3 937 eFt (állami). 
és ezzel egyidejűleg 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
                                                                                                         csökkenti  „-” 3 937   eFt-tal 
  Ezen belül: 
      - Személyi juttatások előirányzatát                         „-”1 496 eFt-tal 

- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     „-”    479 eFt-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát                             „-” 1 962 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
309/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát           
                                                                                                        csökkenti:   „-„ 7496  eFt-tal           
és ezzel egyidejűleg 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra 
      Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére tám. előirányzatát  
                                                                                                        megemeli:          7496 eFt-tal 
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- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
      Átvett pénzeszközök fejlesztési célra – Mezőberény Környezetvédelméért 
      Alapítványtól érdekeltségi hozzájárulás a Csatornamű Társulás fejlesztéssel 
      kapcs. előirányzatát 
                                                                                                         megemeli:         7496 eFt-tal 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra 
     - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (csatorna fejlesztéssel kapcs.) 
       lakossági LTP számlákra előirányzatát                                    megemeli:         7496 eFt-tal                                                                                                   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
310/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány előirányzatát                          csökkenti  „-„  693 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:       227 e Ft-tal 
         (Mezőberény, Békési út Városháza – Szociális otthon  
         közötti tömbbelső út és parkoló építése,kialakítása … 

– hatósági eljárási díj 227.200Ft) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:        90 e Ft-tal 
         (Városi strandon pancsoló medence építése …: 
           - MÁK kezelési ktg. 35.960Ft 
           - MÁK kezelési ktg. 35.256Ft 
           - MÁK kezelési ktg. 18.688Ft 
           Összesen:                  89.904Ft~90 eFt 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:        60 e Ft-tal 
(Városi strandon pancsoló medence építése…: 
- vízjogi üzemeltetési engedély 60.280Ft) 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:    316 e Ft-tal 

         (Geotermikus energia felhasználására pályázathoz kapcsolódó: 
           - Körny.véd.,Term.véd. és Vízügyif. 36.280 Ft 
           - Előzetes vizsgálati eljárás             250.280 Ft 
          - ÁNTSZ Szakh.közreműk.szolg.      29.900 Ft 
       Összesen:                                             316.460 Ft~316 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
311/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 



90 

Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felújítási kiadások előirányzatát     csökkenti:      30408 e Ft-tal 
         (Városi utak, járdák felújítása) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felújítási kiadások előirányzatát                13529 e Ft-tal 
(Városi utak, járdák felújítása: LEKI Szilárd burkolat nélküli utcák  
leaszfaltozása c. pályázathoz kapcsolódó (Hattyú u.,Sas u.,Óvodaköz u.): 

 – eljárási díj 33.300Ft  
                            - MÁK kezelési ktg. 1.897Ft 

- MÁK kezelési ktg. 58.562Ft 
- Colas Debrecen,aszfaltozás 13.435.200Ft) 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Felújítási kiadások előirányzatát                           16879 e Ft-tal 
(Városi utak, járdák felújítása: TEUT Úthálózat felújítása c. pályázathoz  
kapcsolódó (Deák u.,Puskin u., Madách u.): 
   - MÁK kezelési ktg. 74374Ft 
   - Colas Debrecen,aszfaltozás 16.803.372Ft 
   - MÁK kezelési ktg. 1241Ft) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
312/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     csökkenti:      14604 e Ft-tal 
(Tervezési munkálatok fedezetére) 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát                               240 e Ft-tal 
(Városi strandon pancsoló medence építése: 
- vízjogi üzemeltetési terv tervezési díja 240.000Ft /Lúczi Gergely vállalkozó/) 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Felújítási kiadások előirányzatát                               300 e Ft-tal 

         (268/2009./VI.11./ MÖK sz. határozattal elfogadott pályázat 
 fedezet biztosításához kapcsolódó -Sportpályán lévő öltöző felújítása, 
 bővítése és új szociális  blokk kialakítása – tervezési díj 300.000Ft) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát                               840 e Ft-tal 
(266/2009./VI.11./ MÖK sz. határozattal elfogadott pályázat fedezet biztosításához 
kapcsolódó - 120-140m2 alapterületű nyári öltöző építése 
- tervezési díj 840.000Ft) 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Felújítási kiadások előirányzatát                                 72 e Ft-tal 
(Sporttelep lelátótribün felújítása – tervezési díj 72.000 Ft) 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
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Felhalmozási kiadások előirányzatát                             7463 e Ft-tal 
(Geotermikus energia felhasználására pályázathoz kapcsolódó: 
 – tervezési munkáira fedezet biztosítás) 
   Alap  ÁFA 
          6.000.000Ft+1.462.500Ft 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Felhalmozási kiadások előirányzatát                             5689 e Ft-tal 
(Település fejlesztés rendezési terv- tervezési munkáira fedezet biztosítás) 

Alap  ÁFA 
          4.615.000Ft +1.073.750Ft 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
313/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  megemeli:   45 eFt-tal 
 (2007. évi normatíva elszámolásának MÁK által történő helyszíni felülvizsgálat során 

illetve az önrevízió alapján a megállapított a MÁK általi visszafizetési kötelezettség) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
             - Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány  
               előirányzatát          megemeli         45 eFt-tal 
               2007. évi normatíva visszafizetés:    40 eFt 
                                                kamatfizetés:      5 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
314/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül:  
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra előirányzat  megemeli     4672 e Ft-tal 

(Petőfi u. 27. Családsegítő Központ akadálymentesítése  
          DARFT által kiírt –Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  

DAOP.2007.4.3.1. pályázat) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:    4672 e Ft-tal 
         (Petőfi u. 27. Családsegítő Központ akadálymentesítése 
          DARFT által kiírt –Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  

DAOP.2007.4.3.1. pályázat) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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315/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kezelésében lévő közösségi busz díjszabását 2009. július 1-től 100 Ft/km-ben fogadja el.  
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 120 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás 
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni.  
Az intézmény a felmerült (lekönyvelt) költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a 
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a következő díjtételt. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint   
 
 
316/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 223/2008./V.6./sz. határozatát 
módosítja, a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek 2009. július 1-től érvényes, 25%-os ÁFA kulcs 
figyelembe vételével számított (10 Ft-ra kerekített) mértékét visszavonásig az alábbiak szerint 
állapítja meg, és egyben felkéri Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az 
árak alkalmazásáról intézkedjen: 
Jegyárak: 
     a) Felnőtt napi jegy     680 Ft 
     b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig      420 Ft 
     c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig   260 Ft 
     d) Diák, nyugdíjas napi jegy  470 Ft 
     e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 360 Ft 
     f) Felnőtt úszójegy  360 Ft 
     g) Diák, nyugdíjas úszójegy  310 Ft 
Bérletek:  
     a) Heti felnőtt bérlet 3.960 Ft 
     b) Heti diák, nyugdíjas bérlet 2.920 Ft 
     c) Havi felnőtt bérlet 13.540 Ft 
     d) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                             10.420 Ft 
     e) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 5.730 Ft 
     f) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 3.960 Ft 
     g) 10  alkalomra szóló úszóbérlet  2920 Ft 
         (felnőtt, diák, nyugdíjas) 
Csoportos belépő 10 fő felett: 
(szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek, edzőtáborok, külföldi – 
testvérvárosi delegációk, stb.) 
     a) Úszó (egységesen)      290 Ft/fő 
     b) Napi (egységesen)      420 Ft/fő 
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
A nyugdíjas kedvezményt csak az öregségi nyugellátásban részesülők vehetik igénybe.  
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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317/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös Volán Autóbuszközlekedési 
Zrt-nek a tarifaemelkedésre (menetjegy, bérlet) vonatkozó javaslatát (2009.07.01-től) nem 
támogatja, elutasítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
318/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szükségesnek tartja 2009. év második 
felében a helyi járatú autóbusz-közlekedés felülvizsgálatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
319/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berényi napok költségvetését az 
előterjesztés szerint elfogadja. A tervezetben hiányként jelentkező 1.147.000,-Ft összeget az 
OPSKK részére utólagos (tételes) elszámolás mellett biztosítja a városi költségvetésben a 
városi kiemelt rendezvényekre megállapított 1.759.000,-Ft összeg terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata  2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
Végleges  pénzeszköz átadások működési célra:Városi rendezvény kiemelt előirányzatát 
                                                                                                            csökkenti: 1.147 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
5 .cím. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát 
                                                                                                          megemeli: 1.147 e Ft-tal 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint, illetve a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
320/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 1. cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát     növeli    500 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli       500 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
321/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2008.évi költségvetése: 
- 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 420 eFt-al 
 - kamatbevétel 120 eFt 
 - áfa bevétel 300 eFt 
 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli 95 eFt-al 
 - Átvett pénzeszközök bevételek működési célra előirányzatát megemeli 1.028 eFt-al 
 - pályázati bevétel 1.028 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatások előirányzatát  34 eFt-al 
 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  11 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.498 eFt-al 

- 2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 
 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 816 eFt-al 
 - kamatbevétel 120 eFt 
 -ÁFA bevétel 696 eFt 
 - Átvett pénzeszközök bevételek működési célra előirányzatát megemeli 261 eFt-al 
 - pályázati bevétel 261 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.077 eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   intézményvezetők 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
322/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése: 

• 5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
          Kiadási előirányzatán belül: 

            Személyi juttatások előirányzatát csökkenti      868. eFt-al 
            (Külső személyi juttatások) 
     Kiadási előirányzatán belül: 
         -   Dologi kiadások előirányzatát megemeli:         868. eFt-al 
             (Vásárolt közszolgáltatás kiadások) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós 
              Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
323/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   megemeli   348 eFt 
   - Közhasznú foglalkoztatás támogatása    281 eFt 
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   - HEFOP pályázat elszámolása     67 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát   megemeli     260 eFt-tal 
- Dologi kiadások és folyó kiadások előirányzatát  megemeli       88 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
324/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Münsingenből érkező megkeresésre 
közli, hogy nem szervez nemzetközi ifjúsági tábort testvérvárosainak, illetve azok 
testvérvárosainak. 
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 
                   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
325/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó hirdetési 
tarifáit az ÁFA kulcs változás (20%-ról 25%-ra) miatt 2009.07.01-től az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Méret  
(oldal) 

Alapdíj  
(Ft) 

25 % ÁFA  
(Ft) 

Összesen  
(Ft) 

1/1 (A4 
190*252mm) 

24000 6000 30000 

1/2  (190*126 mm) 12000 3000 15000 
1/4  (93*126 mm) 6000 1500 7500 
1/8  (93*61,2 mm) 3000 750 3750 
1/16 (44,7*61,2 mm) 1500 375 1875 

Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
326/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
327/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák alapító 
okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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328/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
329/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
330/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
331/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
332/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
333/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a „Leg a láb” néptánc 
csoport 24 fővel részt vegyen a testváros Münsingen jubileumi hétvégéjén 2009. július 17-19. 
között a hivatalos városi delegáció tagjaként. A hivatalos városi delegáció („Leg a láb”) 
útiköltség finanszírozása a hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozására biztosított 
előirányzatok terhére történik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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334/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH Egyéb működési kiadások, Működési célú pénzeszköz átadások,  
              Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozása  
              előirányzatát                                                                     csökkenti:      „-812”   eFt-tal 
              A hivatalos városi delegáció Münsingen testvérváros  
              jubileumi hétvégéjére történő kiutazásához fedezet biztosítás. 
20 fő mazsorett, 1 fő tolmács, 24 fő  „Leg a láb” néptánc csoport tag  
( 45 x 17,1 eFt = 769,5 eFt) 
5 fő képviselői delegált 
(5 x 8,55 eFt = 42,75 eFt)           =  812,25 eFt ~ 812 eFt     
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát                                                                    812      eFt-tal 
            -  A hivatalos városi delegáció Münsingen testvérváros  
               jubileumi hétvégéjére történő kiutazásához fedezet biztosítás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné, az OPSKK igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
335/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város integrált 
városfejlesztési stratégia (IVS) és antiszegregációs tervét megtárgyalta és a szóban tett 
kiegészítésekkel együtt eredeti előterjesztésként elfogadja. 
 
 
336/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
2435-3/2009. 06.18. ikt. sz. kérelme alapján, a Mezőberény Kérhalom u. 10. sz. alatti 
önkormányzati ingatlan 2009. május 30-ával önkormányzati tulajdonba kerülésével 
kapcsolatosan, az épületbe beépített riasztóberendezés miatt a jelenlegi Nettó érték összegét 
/53.407 Ft/ illetve a riasztóberendezés beszerzéséhez való hozzájárulás arányait figyelembe 
véve, a Mb-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 26.704Ft ~27 eFt-ot ajánl a 2009. évi  
költségvetése általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
337/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Megyei 
Önkormányzat által koordinált energia (gáz, villany) beszerzéshez, ehhez a Szindikátusi 
Szerződést elfogadja és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés 
aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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338/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 268/2009./VI.11./sz. határozatát - 
Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk kialakítása - hatályon kívül 
helyezi. 
 
 
339/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk 
kialakítása - melynek fedezetét – 3.279.855,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése  általános 
tartaléka előirányzata  terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
340/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 266/2009./VI.11./sz. határozatát - 
strandon 120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése - hatályon kívül helyezi. 
 
 
341/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – 120-140 m2 alapterületű nyári öltöző építése - melynek fedezetét – 
3.235.398,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése általános tartaléka előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
342/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 270/2009./VI.11./sz. határozatát - 
Családsegítő Szolgálat, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítása - 
hatályon kívül helyezi. 
 
 
343/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI) 
részt kíván venni – Családsegítő Szolgálat, Petőfi utca 27. szám alatti ingatlan homlokzatának 
felújítása- melynek fedezetét – 631.035,- Ft-ot – a 2009. évi költségvetése előirányzata 
(általános tartalék) terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
344/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lukács Antal Mezőberény, Mátyás 
kir. u. 10. sz. alatti lakos lakbércsökkentésre, illetve a vételi ajánlatra beadott kérelmét nem 
támogatja. A lakbér az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 
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13/2006./IV.3./ MÖk sz. rendeletében meghatározottaknak megfelelő, a bérbeadó alkalmazta 
a 4. §-ban meghatározott adható legmagasabb, 30%-os kedvezményt. A képviselő-testület a 
lakás megvásárlására a szükséges fedezetet nem látja. Utasítja a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a szükséges jogi lépéseket tegye meg a bérleti jogviszony megszüntetése 
érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József intézmény igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
345/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 255/2009./V.26./sz. lejárt határidejű 
határozat végrehajtását tudomásul veszi úgy, hogy a Városi Közszolgáltató Intézmény az 
önkormányzati bérlakások bérlőinek díjtartozását érintő követelések újból felülvizsgálatát 
elvégezte. Egyetért azzal, hogy a vizsgálat és az intézkedések során visszamaradó kétes 
követelések leírása a 249/2000.(XII.24.) Korm.rendelet értelmében megtörténjen, egyúttal 
elrendeli, hogy a 2009. augusztus 31-i testületi ülésre kerüljön kimutatás a Polgármesteri 
Hivatal kezelésében levő tartozásokról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József intézmény igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
346/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Boldisháti 083/50. hrsz. alatt felvett 
1089 m2 alapterületű, 2,28 AK értékű szántó ingatlanra 2008. március 14-én Domokos István 
Jánossal (Békés, Iskola u. 13.sz.) kötött adásvételi szerződést nem kívánja felbontani. 
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
347/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Boldisháti 083/51. hrsz. alatt felvett 
1171 m2 alapterületű, 2,45 AK értékű szántó ingatlanra 2008. március 14-én Kiss Jánosnéval 
(Tarhos, Békési u. 7.sz.) kötött adásvételi szerződést nem kívánja felbontani. 
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
348/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Omega Gyülekezet és 
a TÍZVÁROS Alapítvány 0406/4. hrsz.-ú külterületi ingatlan hasznosítására beadott kérelmét 
megtárgyalta, a döntés érdekében, a kérelmezőktől a képviselő-testület augusztusi ülésére, 
konkrétabb kidolgozást kér a hasznosításra vonatkozó elképzelésekről. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
                döntésre: 2009. augusztusi testületi ülés 
 
 
349/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvény 39/C. §-a  és 39/D. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XIIC. törvény 
134. §-a alapján a Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. Mezőberény kérelmét – átmeneti  jelleggel, 
2009, évre vonatkozóan a helyi adók 50%ának elengedése- hatáskör hiányában érdemben 
dönteni nem tudott. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
350/2009./VI.29./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy az 
augusztusi testületi ülésre a Polgármesteri Hivatalban bér és költségcsökkentés érdekében 
végeztessen felmérést. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. augusztusi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2009.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2009.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2009.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2009.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Városi 
Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról szóló 5/2006.(II.27.) MÖK számú 
rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2009.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete Egyes helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2009.(VI.30.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) MÖK sz. rendelet módosításáról 
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*** 
 
 
351/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Együttműködés a Körös-völgyi Települések Regionális Szervezetével 
2./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 
3./ Az OPSKK érdekeltségnövelő támogatása 
4./ Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 
5./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4 db határozat) 
6./ Pályázatok  
     - pályázati önerő biztosítása (3 db) 
     - a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat TÁMOP-5.4.4-09/2/A pályázaton való 

részvétele 
7./ Egyéb bejelentés 
Zárt ülés 
1./ Kettős-Körös jobb oldali töltésfejlesztéséhez önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

megosztása és adás-vétele.  
2./ Békés - Mezőberény kerékpárút ügyében területvásárlás 
3./ Egyéb bejelentés 
     - Rácz Ferencné Mezőberény, Táncsics u. 57. sz. alatti lakos kérelme 
     - Mendel István kérelme 
 
 
352/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata koordinálásával működő Körös-völgyi Települések Regionális Szervezete 
tagja kíván maradni, a 2007. évben beállított szúnyoggyérítési alkalomszámon és területen 
nem kíván változtatni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
353/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja, ezzel egyidejűleg a 460/2004. (X.29.) számú 
határozattal jóváhagyott szabályzat hatályát veszti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
    Lestyán Ádám bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
354/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OKM 140 eFt közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásának a felhasználásához az igénylésben megjelölt önrészt (250 
eFt) biztosítja, azzal a kikötéssel, hogy akkor használható fel, amikor a hivatalos értesítés 
megérkezik. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a tervezett és jóváhagyott listához 
képest 2 mikrofonnal és 4 mikrofonállvánnyal kevesebb kerül megvásárlásra. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
355/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
     Önkormányzatok költségvetési támogatása 
      - Központosított előirányzat, Könyvtári és Közművelődési 
        Érdekeltségnövelő támogatás, előirányzatát                                megemeli       204 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                          204 e Ft-tal 
     /Könyvtári Érdekeltségnövelő támogatás/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
356/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
        Önkormányzatok költségvetési támogatása, Központosított támogatások    Szociális célú 

gyermekétkeztetési támogatás                                                                                                 
(Nyári gyermekétkeztetés) előirányzatát                                    megemeli:    3616 eFt-tal       

és ezzel egyidejűleg 
 - 7-4. cím: PH. igazgatási kiadások előirányzatán belül, Dologi kiadások,     
           Szociális célú gyermekétkeztetési támogatás (Nyári gyermekétkeztetés)  
           előirányzatát                                                                           megemeli:       3616 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
357/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
     Önkormányzatok költségvetési támogatása: Központosított előirányzatán belül: 
     - SNI-s gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó, gyógypedagógiai pótlékra 
       jogosultak támogatása  előirányzatát                                           megemeli:        348 eFt-tal 
     - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása előirányzatát      megemeli:      1648 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
      Kiadási előirányzatán belül: 
     - SNI-s gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó, gyógypedagógiai pótlékra 
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       jogosultak támogatása előirányzatát:                                                                    348 eFt-tal 
          ezen belül: 
              - Személyi juttatások előirányzatát:                                          264 eFt-tal 
              -  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                        84 eFt-tal  
     - Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása előirányazatát:                          1014 eFt-tal 
          ezen belül: 
              - Személyi juttatások előirányzatát:                                          768 eFt-tal 
              -  Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                      246 eFt-tal 
- 3. cím.: Petőfi Sándor Gimnázium Kiadási előirányzatán belül: 
     Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása előirányazatát:                             634 eFt-tal 
          ezen belül: 
              - Személyi juttatások előirányzatát:                                          480 eFt-tal 
              - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                       154 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
358/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
          Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  megemeli:  456 eFt-tal    
  (Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítő Normatíva  
           továbbutalása –Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi 
    társulástól)                                                                                              
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  csökkenti: 328 eFt-tal 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a  
    norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  
    fedezetére)                         
- 6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
  Dologi kiadási előirányzatát           megemeli:   128 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
359/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás                 megemeli:220 eFt-tal 
(Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát                   megemeli: 220 eFt-tal  
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(Óvodáztatási támogatás) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
360/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-3.1.1/B 
pályázati kiíráson részt kíván venni – „Mezőberény közúthálózatának fejlesztése (Thököly – 
Jeszenszky -  Mátyás – Zrínyi – Vásártér – Vasút – Szabó Árpád utcák szélesítése és burkolat 
megerősítése)” - melynek fedezetét 16.588.252,-Ft-ot – a 2009.-2010 évi költségvetése 
/Felújítási feladatok, városi utak, járdák felújítási előirányzata/ terhére biztosítja, valamint 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat, hogy a Magyar Közút Kht.-val és a 
Közlekedési Koordinációs Központtal folytasson további tárgyalásokat az önerő 
megosztásáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
361/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a "Városi örökség megőrzése és korszerűsítése" című pályázathoz 
szükséges tervezési szerződést, a szeghalmi OPTI-PLAN Kft.-vel 4 millió Ft + ÁFA 
összegben megkösse. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
362/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.1.2.B 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A Kossuth tér - Eötvös utca - Gyomai út - Fő út által 
határolt tömb körüli közterületek felújítására és áttervezésére, valamint a Könyvtár épület 
homlokzatának felújítására” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 8.000.000,-Ft-ot – a 
2009.-2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
363/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Holcim Hungária 
Otthon Alapítvány pályázati kiíráson részt kíván venni – Békési út 3. szám alatti épületében 4 
db bérlakás kialakítása - melynek fedezetét 14.000.000,-Ft-ot – a 2010 évi költségvetése 
/Általános tartalék/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
364/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Kovács Edinát, a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy a 2009. augusztusi testületi ülésre a 
"Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése 
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valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése" című TÁMOP-5.4.4-09/2/A pályázaton 
való részvétel céljából részletesebb kimutatást készítsen. 
Felelős:  Kovács Edina igazgató 
Határidő: augusztusi testületi ülés 
 
 
365/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mezőberényi 
0134 hrsz.-ú, 3 ha, 7415 m2 nagyságú, 0.00 Ak. értékű külterületi kivett, csatorna megjelölésű 
ingatlanból megosztás útján kialakított mezőberényi 0134/2 hrsz.-ú, 11, m2 nagyságú, 0.00 
Ak. értékű külterületi kivett, csatorna megjelölésű; valamint a mezőberényi 0120 hrsz.-ú, 1 
ha, 0804 m2 nagyságú, 0.00 Ak. értékű külterületi kivett, saját használatú út  megjelölésű 
ingatlanból megosztás útján kialakított mezőberényi 0120/2 hrsz.-ú, 23 m2 nagyságú, 0.00 Ak. 
értékű külterületi kivett, sh. út megjelölésű ingatlanok a korlátozottan forgalomképes 
vagyontárgyak köréből a forgalomképes vagyontárgyak körébe  kerüljön átsorolásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
               Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
366/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíti a Körös-vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére: 
- a mezőberényi 0134 hrsz.-ú, 3 ha, 7415 m2 nagyságú, 0.00 Ak. értékű külterületi kivett, 

csatorna megjelölésű ingatlanból megosztás útján kialakított mezőberényi 0134/2 hrsz.-ú, 
11, m2 nagyságú, 0.00 Ak. értékű külterületi kivett, csatorna megjelölésű ingatlant 220,- 
Ft értékben, 

- a mezőberényi 0120 hrsz.-ú, 1 ha, 0804 m2 nagyságú, 0.00 Ak. értékű külterületi kivett, 
saját használatú út megjelölésű ingatlanból megosztás útján kialakított mezőberényi 
0120/2 hrsz.-ú, 23 m2 nagyságú, 0.00 Ak. értékű külterületi kivett, sh. út megjelölésű 
ingatlant 1.150,- Ft értékben. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisajátítást-pótló adásvételi szerződés 
aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
367/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni Békés 
Város Önkormányzatától a mezőberényi ingatlan-nyilvántartásban felvett 0332/1 hrsz.-ú, 1 
ha, 0339 m2 alapterületű, 12.26 AK, külterületi, erdő művelési ágú területből Békés város 
tulajdonában lévő 32/4904-ed területet 271.500,- Ft vételárért. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
368/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Rácz Ferencné Mezőberény, Táncsics 
u. 57. szám alatti lakos lakáshitel- felmondással kapcsolatos kérelmét megtárgyalta. 
Megállapította, hogy Rácz Ferencné szabad felhasználású kölcsönt vett fel. A jelenlegi 
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helyzetben segítséget a család részére nem tud nyújtani, arra módja a Képviselő-testületnek 
nincsen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
369/2009./VII.13./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mendel István 5650 Mezőberény, 
Szénáskert u. 52. kérelmét az 1994. évben nyújtott szociális kölcsön után fennálló 
kamattartozásának (20.292 Ft) elengedését nem támogatja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a kérelmező 2009. augusztus 31-ig 10.000 Ft kamat 
tartozást megfizet, abban az esetben a fennmaradó tartozást (10.292 Ft) elengedi. Ellenkező 
esetben az Önkormányzat a 1994. június 27-én kötött megállapodás 3. pontjában 
meghatározottak szerint a behajtásról intézkedik (20.292 Ft). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felek értesítéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
370/2009.(VIII.04.) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ „Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének 
nevelési-oktatási intézményeiben” TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 számú pályázat bírálatának 
elfogadása, eredményhirdetés 
2./ Egyéb bejelentések 
 - Domokos István és Kis Jánosné kérelme /Boldisháti telkek adás-vétele/ 
 - „Helyi védelem alatt álló épületek” című pályázat 
 - Közlekedésbiztonsági Nap 2009. rendezvényre helybiztosítás 
 - Tájékoztatás a Közbeszerzési Bíráló Bizottság üléséről 
 - Onody Gyuláné tájékoztatója a képviselők felé 
 
 
371/2009.(VIII.04.) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Kompetencia alapú oktatás 
feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási 
intézményeiben” (TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001) tárgyú, szolgáltató kiválasztására irányuló 
egyszerű közbeszerzési eljárás keretében a Független Pedagógiai Intézet, valamint az Euron 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. részéről beérkezett pályázatokat érvénytelennek, a bajai 
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja pályázatát érvényesnek nyilvánítja. 
A közbeszerzési eljárás eredményeként nyertesnek hirdeti ki a Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központja ajánlatát, melynek összege 27.779.000 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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372/2009.(VIII.04.) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Domokos István János vevő részére a 
Boldisháti 083/50 hrsz. alatt felvett 1089 m2 alapterületű, 2,28 AK értékű szántó művelési ágú 
ingatlanra 2008. március 14-én kötött adás-vételi szerződést felbontja. Az ingatlanra új adás-
vételi szerződés készül, melyben vevőként Kis Jánosné Tarhos, Békési u. 7. szám alatti lakos 
kerül megnevezésre. A vételár az eredeti szerződésben szereplő 653.400 Ft, mely összegből 
100.000 Ft foglalóként, valamint a fennmaradó 553.400 Ft vételár-különbözet hátralékként 
2009. augusztus 3-án megfizetésre került. 
A szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a kifüggesztés után az új adás-vételi szerződés aláírására. A 
Képviselő-testület a 2009. június 29-én hozott 346/2009.(VI.29.) számú határozatát 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
373/2009.(VIII.04.) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kis Jánosné vevő részére a Boldisháti 
083/51 hrsz. alatt felvett 1171 m2 alapterületű, 2,45 AK értékű szántó művelési ágú ingatlanra 
2008. március 14-én kötött adás-vételi szerződést felbontja. Az ingatlanra új adás-vételi 
szerződés készül, melyben vevőként Kis Jánosné Tarhos, Békési u. 7. szám alatti lakos kerül 
megnevezésre. A vételár az eredeti szerződésben szereplő 702.600 Ft, mely összegből 
100.000 Ft foglalóként, valamint a fennmaradó 602.600 Ft vételár-különbözet hátralékként 
2009. augusztus 3-án megfizetésre került. 
A szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a kifüggesztés után az új adás-vételi szerződés aláírására. A 
Képviselő-testület a 2009. június 29-én hozott 347/2009.(VI.29.) számú határozatát 
egyidejűleg hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
374/2009.(VIII.04.) 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi védelem alatt álló épületek” 
című pályázat napirend tárgyában úgy döntött, hogy az épített örökség helyi értékeinek 
védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) 
MÖK sz. rendelet módosítása a 2009. augusztus 31-én soron következő képviselő-testületi 
ülésen kerüljön megtárgyalásra. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. augusztus 31-i képviselő-testületi ülés 
 
 
375/2009.(VIII.04.) 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Közlekedésbiztonsági Nap 2009.” 
rendezvény megrendezése céljából a Mezőberényi Rendőrőrs részére ingyenesen biztosítja 
helyszínül a mezőberényi Piac teret, valamint a Vásárcsarnokot 2009. szeptember 18-án 1200-
tól, 2009. szeptember 19-én 2000-ig. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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*** 
 
 
376/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Közmeghallgatás:   Mezőberény város jóváhagyott Rendezési tervének módosítása           
Munkaülés napirendje: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről        
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről         
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 93/2009./III.18./sz, 127/2009./III.30./sz., 

170/2009./IV.27./sz, 172/2009./IV.27./sz, 186/2009./IV.27./sz, 201/2009.IV.27./sz, 
223/2009./V.26./sz, 224/2009./V.26./sz., 225/2009./V.26./sz., 226/2009./V.26./sz, 
229/2009./V.26./sz, 232/2009./V.26./sz., 233/2009./V.26./sz., 259/2009./VI.11./sz, 
260/2009./VI.11./sz, 273/2009./VI.11./sz, 275/2009./VI.11./sz., 281/2009./VI.29./sz. 
286/2009./VI.29./sz, 287/2009./VI.29./sz, 300/2009./VI.29./sz., 301/2009./VI.29./sz. 
302/2009./VI.29./sz, 303/2009./VI.29./sz, 304/2009./VI.29./sz, 305/2009./VI.29./sz., 
306/2009./VI.29./sz, 307/2009./VI.29./sz, 308/2009./VI.29./sz, 309/2009./VI.29./sz., 
310/2009./VI.29./sz., 311/2009./VI.29./s, 312/2009./VI.29./sz., 313/2009./VI.29./sz., 
314/2009./VI.29./sz, 315/2009./VI.29./sz, 316/2009./VI.29./sz, 317/2009./VI.29./sz., 
319/2009./VI.29./sz, 320/2009./VI.29./sz, 321/2009./VI.29./sz, 322/2009./VI.29./sz., 
323/2009./VI.29./sz, 325/2009./VI.29./sz, 326/2009./VI.29./sz, 327/2009./VI.29./sz., 
328/2009./VI.29./sz, 329/2009./VI.29./sz, 330/2009./VI.29./sz, 331/2009./VI.29./sz., 
332/2009./VI.29./sz, 334/2009./VI.29./sz, 336/2009./VI.29./sz, 349/2009./VI.29./sz., 
352/2009./VII.13./sz, 367/2009./VII.13./sz, 368/2009./VII.13./sz, 
369/2009./VII.13./sz, 262/2009./VI.11./sz, 272/2009./VI.11./sz,  
337/2009./VI.29./sz,  361/2009./VII.13./sz., 364/2009./VII.13./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról.  

      II/2. Aljegyző választása (eskütétel)  - 293/2009./VI.29./sz. hat. 
II/3. Helyi védelem alatt álló épületek című pályázat (374/2009./VIII.04./sz. hat.) 
II/4. Műtárgy kölcsönzés (207/2009./V.26./ sz. hat.)   
II/5. Mezőberényi Hírmondó, a Városi Honlap és egyéb feladatok előirányzatának 

pontosítása  (282/2009/VI.29.sz. hat.)     
II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről    
II/7. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnökének választása titkos szavazással     

III./ Beszámoló Mezőberény Város 2009. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
       III/1. Előirányzat átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  (4 db határozat) 
       III/2.  A 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.24.) MÖK rendelet módosítása 
       III/3.  Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 
       III/4. Lakás, ingatlanvásárlás ügye 
IV./ Bejelentések 

IV/1.  MÖK támogatás lemondása (I. Ker. Evangélikus Egyház) 
IV/2.  A Roma majális pályázati elszámolása 
IV/3.  „Javíts egy jegyet pályázat” + „Kamaszbarát Önkormányzat” cím 
IV/4.  A Mezőberényi Tenisz Club kérelme (Szalai Barna Teniszközpont) 
IV/5.  A Petőfi Sándor Gimnázium osztálylétszáma 

      IV/6.  A Petőfi Sándor Gimnázium pedagógiai programjának módosítása 
IV/7.  A Mezőberény-Bélmegyeri Iskola pedagógiai programjának módosítása 
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IV/8.  A Mezőberény-Bélmegyeri Iskola házirendjének módosítása 
IV/9. A Mezőberény- Bélmegyeri Iskola minőségirányítási programja végrehajtásának 

értékelése 
IV/10. A Mezőberény- Bélmegyeri Iskola minőségirányítási programjának módosítása 
IV/11. Közoktatási intézmények SZMSZ-einek felülvizsgálata (3 db) 
IV.12  Az Összevont Óvodák helyi nevelési programjának módosítása 
IV/13.A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
IV/14. Bölcsődei pályázatunk a DAOP- 4.1.3/C 2008 rendszerében 
IV/15. Dr. Burján és Társa Bt. rendelési idő módosítási kérelme 
IV/16. Petőfi Sándor Gimnázium informatikai támogatás igénylése 
IV/17. Kopjafa állítása Frey Ádám emlékére 
IV/18. Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
IV/19. Dél-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító program 
IV/20. Egyéb bejelentés 

V./  Zárt ülés 
V/1. A „Mucsi tanya” elnevezésű ingatlan tulajdonjogának átadási kérelme 
V/2. A Luther u. 7. sz. ingatlan bérbeadási időpontjának meghosszabbítására kérelem 
V/3. Mezőberény, Várkonyi u. 27. sz. ingatlan felajánlása önkormányzatnak vételre  
V/4. Mezőberény, Szt. János u. 64. sz. ingatlan felajánlása önkormányzatnak vételre 
V/5. Mezőberény, Munkácsy u. 14. sz. ingatlan felajánlása önkormányzatnak vételre 
V/6. Szabó Gábor mezőberényi lakos állattartással kapcsolatos panasza 
V/7. Polgármesteri Hivatal működése (350/2009.VI.29./sz.hat.) 
V/8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  

      V/9. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ könyvtárának leltáráról (569/2008./XI.24./sz.) 
      V/10. Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő tartozásokról 

(345/2009./VI.29./sz.) 
      V/11. Ifj. Balogh Csaba kérelme 
      V/12. Balogh Csaba kérelme  

V/13. Czinanó Tibor tulajdonát képező Mezőberény, Kérhalom u. 16. sz. alatt található 
ingatlan vételére történő felajánlása, vagy kisebb ingatlanra történő elcserélése 

V/14. Egyéb bejelentés 
 
 
377/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város településrendezési 
terve településszerkezeti-, szabályozási terveinek és a Helyi Építési Szabályzatának a 
módosítását továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. A közmeghallgatáson elhangzott lakossági 
véleményeket a tervező felé továbbítja azzal, hogy a jogszabályi keretek között az vegye 
figyelembe. 
A véleményezési eljárás befejezése után a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt 
- beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt - a polgármester 
egy hónapra a helyben szokásos módon közzé teszi azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje 
alatt az érdekeltek további észrevételt tehetnek, majd ezután ismételten előterjesztésre kerül 
Mezőberény Város Képviselő-testületének ülésére. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
     Adamik Jánosné vezető főtanácsos 
     Kmetykó János tervező 
Határidő:értelem szerint,  folyamatosan 
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378/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Lestyán Ádám és Fekete 
József képviselőket, tegyenek konkrét javaslatot a novemberi testületi ülésre arról, hogy hova 
kerüljenek kialakításra rokkantak részére parkolóhelyek a városban. 
Felelős: Lestyán Ádám képviselő 
              Fekete József képviselő, Közszolg. Int. igazgató 
Határidő: 2009. novemberi testületi ülés 
 
 
379/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. június 29-i zárt; július 13-i 
rendkívüli nyílt, zárt; valamint az augusztus 4-i rendkívüli testületi üléseken hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
380/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
381/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 93/2009./III.18./sz, 
127/2009./III.30./sz., 170/2009./IV.27./sz, 172/2009./IV.27./sz, 186/2009./IV.27./sz, 
201/2009.IV.27./sz, 223/2009./V.26./sz, 224/2009./V.26./sz., 225/2009./V.26./sz., 
226/2009./V.26./sz, 229/2009./V.26./sz, 232/2009./V.26./sz., 233/2009./V.26./sz., 
259/2009./VI.11./sz, 260/2009./VI.11./sz, 273/2009./VI.11./sz, 275/2009./VI.11./sz., 
281/2009./VI.29./sz. 286/2009./VI.29./sz, 287/2009./VI.29./sz, 300/2009./VI.29./sz., 
301/2009./VI.29./sz. 302/2009./VI.29./sz, 303/2009./VI.29./sz, 304/2009./VI.29./sz, 
305/2009./VI.29./sz., 306/2009./VI.29./sz, 307/2009./VI.29./sz, 308/2009./VI.29./sz, 
309/2009./VI.29./sz., 310/2009./VI.29./sz., 311/2009./VI.29./s, 312/2009./VI.29./sz., 
313/2009./VI.29./sz., 314/2009./VI.29./sz, 315/2009./VI.29./sz, 316/2009./VI.29./sz, 
317/2009./VI.29./sz., 319/2009./VI.29./sz, 320/2009./VI.29./sz, 321/2009./VI.29./sz, 
322/2009./VI.29./sz., 323/2009./VI.29./sz, 325/2009./VI.29./sz, 326/2009./VI.29./sz, 
327/2009./VI.29./sz., 328/2009./VI.29./sz, 329/2009./VI.29./sz, 330/2009./VI.29./sz, 
331/2009./VI.29./sz., 332/2009./VI.29./sz, 334/2009./VI.29./sz, 336/2009./VI.29./sz, 
349/2009./VI.29./sz., 352/2009./VII.13./sz, 367/2009./VII.13./sz, 368/2009./VII.13./sz, 
369/2009./VII.13./sz, 262/2009./VI.11./sz, 272/2009./VI.11./sz,  337/2009./VI.29./sz,  
361/2009./VII.13./sz., 364/2009./VII.13./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
382/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az épített 
örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati 
támogatásról” szóló a 25/2003. (XII.22.) MÖK sz. rendelet alapján kiírható helyi érdekeltségű 
pályázati kiírást 2009. évben a rendeletbe foglalt szabályozásoknak megfelelően meghirdeti.  
Felelős: Pénzügyi Osztály beruházási csoport 
Határidő: azonnal 
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383/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő –testülete a 207/2009. (V.26.) MÖK. 
határozatát (műtárgyra vonatkozó) visszavonja. 
 
 
384/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központban levő 3 érintett festmény továbbra is az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központban kerüljön elhelyezésre, a régi feltételek szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Onody Gyulánét, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Igazgatóját, hogy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály 
Múzeumával a 3 érintett festményre vonatkozóan a 2009. június 22.- 2010. december 31-ig 
időtartamra szóló kölcsönbérleti szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
385/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály 
Múzeumával az Orlai Petrics Soma: Coriolanus festményre vonatkozóan a 2009. június 22.- 
2010. december 31-ig időtartamra szóló kölcsönbérleti szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
386/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondó 
szerkesztési, kiadási és terjesztési, illetve a Városi honlap információkkal való feltöltésével, 
frissítésével kapcsolatos és egyéb feladatok ellátásával kapcsolatosan az alábbi előirányzat és 
létszám átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   221.214 sz. Lapkiadás szakfeladat kiadási előirányzatát  
   (Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, kiadási, terjesztési feladatok.) 
                - Személyi juttatások előirányzatát                                  csökkenti:     „-„ 245 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát               csökkenti:     „-„   76 eFt-tal 
   PH igazgatási létszámon belül: 0,25 fő: 221.214 sz. Lapkiadás szakfeladaton kimutatva. 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím. PH. Igazgatási kiadások: Kiadási előirányzatán belül: 
                - Személyi juttatások előirányzatát                                 megemeli             245 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát              megemeli:              76 eFt-tal 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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387/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Hírmondót a 
továbbiakban is ellenérték nélkül kívánja forgalmazni. A Képviselő-testület a Mezőberényi 
Hírmondó nyomtatási példány számát a következő hónaptól 2000 darabban állapítja meg. 
Felelős. Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
388/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberényi 
Hírmondóban, a mindenkori választások alkalmával a helyi választási bizottság által 
nyilvántartásba vett jelöltekről, kizárólag a választópolgárok tájékoztatására szolgáló 
információk jelenjenek meg a választással kapcsolatosan és emellett politika tartalmú 
hirdetések ne szerepeljenek a Mezőberényi Hírmondóban.     
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
389/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mezőberény várost 
képviselő mindenkori országgyűlési képviselők által készített, Mezőberénnyel kapcsolatos 
közérdekű tényeket közlő interpellációikról, tájékoztatókról maximum fél oldal terjedelmű 
írás jelenjen meg a helyi Mezőberényi Hírmondóban, de az egyéb politikai tartalmú 
hirdetések megjelenését továbbra sem engedélyezi megjelentetni az újságban. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
390/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, június-július hónapokban, átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
391/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság elnökének megválasztása érdekében jelöltként, Szekeres Józsefné neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
392/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazásnál az alábbi 
szavazási módot határozza meg: 
- a szavazás első körében amennyiben a jelöltre a képviselő-testület tagjai minősített 

többségben „igen”-nel szavaznak, a jelölt kinevezésre kerül; 
- abban az esetben, ha nem kapja meg a jelölt a képviselő-testület tagjai „igen” szavazatának 

minősített többségét, ismételten szavazásra kerül sor, 
- abban az esetben, ha a második körben sem kapja meg a jelölt a képviselő-testület tagjainak 

minősített többségű szavazatát, a szavazás eredménytelen. 
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393/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete titkos szavazással, 15 igen és 2 
ellenszavazattal, Szekeres Józsefné képviselőt megválasztotta a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság elnökének. 
 
 
394/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
          Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  megemeli:  207 eFt-tal    
  (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás)                                                                                                                              
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5.cím: Város és községgazdálkodás kiadásai, kiadási előirányzatán belül, 
         751845-06 szakf. Város és községgazdálkodás  
         -Közhasznú foglalkoztatás előirányzatát                     megemeli:   207 eFt-tal 
Ezen belül: 
         - személyi juttatások            157 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok 50 eFt  
         (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
395/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás            csökkenti: „-„220 eFt-tal 
(Óvodáztatási támogatás) 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Központosított előirányzatot        megemeli:        220 eFt-tal  
(Óvodáztatási támogatás) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
396/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
       Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                            
       Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás          megemeli:         2996 eFt-tal                                            
       (Prémium évek program) 
és ezzel egyidejűleg 
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7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet támogatás             csökkenti:    „-„ 2996 eFt-tal       
   (Prémium évek program) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
397/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Támogatás értékű kiad. Működési célra  
               Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei. biztosítása  
               +városi rendezvények ei. bizt. + nemzetközi kapcsolatok  
                ei.bizt., egyéb tám. ei. bizt. -  kiadási előirányzatát          megemeli:            95 eFt-tal                                                
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, bevételi előirányzatán belül:  
                  Támogatás értékű bevétel működési célra előirányzatát      megemeli:            95 
eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
398/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2009. évi költségvetés 
      bevételeit   4282528  eFt előirányzattal 

             2876980   eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:   -95496  eFt ) 
      kiadásait    4282528   eFt előirányzattal, 

             1385247   eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:    -29869  eFt ) 
az egyenleget   1491733   eFt-tal jóváhagyja, és a 2009 évi költségvetés alapján a 2009 I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
399/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Barna Márton képviselő indítványával 
nem értett egyet. Kiegészítésként döntésében nem szerepelteti „az önkormányzat 
ingatlanvásárlással addig nem kíván élni, amíg az állam ehhez támogatást nem biztosít” 
szövegrészt. 
 
 
400/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés első félévi 
beszámolójának teljesítési adatainak ismeretében megállapítja, hogy Mezőberény város 
költségvetésében lakás, ingatlan vásárlására fedezet nincs beállítva és költségvetési források 
hiányában lakásokat, ingatlanokat továbbra sem tud, illetve kíván megvásárolni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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401/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőberényi 
I. Kerületi Evangélikus Egyházközség az idei rézfúvós egyházzenei táborban 
(Mössingenben)a tervezettnél kisebb létszámmal vett részt és a pályázati kiírás szerint az 
önkormányzati támogatást nem használhatta fel. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 211.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
402/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja el a CKÖ Roma majális 
rendezvényének pályázati elszámolását, mely szerint a 41.563,-Ft összköltségű 
rendezvényükhöz használták fel a  megítélt 20.000,-Ft önkormányzati támogatást és kéri 
annak visszafizetését 8 napon belül. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 20.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
403/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kamaszfesztivál Szervező Iroda 
Nonprofit Közhasznú Kft. megkeresésére úgy dönt, hogy tájékoztatja a város iskoláit a „Javíts 
egy jegyet” pályázatról a következő tanévre. Az önkormányzat a pályázathoz ún. 
együttműködő partnerként nem kíván csatlakozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
404/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Tenisz Club 
kérelmével kapcsolatban kifogást nem emel (kopjafa felállítása), a Szalai Barna 
Teniszközpont elnevezést támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
405/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ maximális osztálylétszámairól szóló előterjesztést 
leveszi napirendről. 
 
 
 
406/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a Petőfi 
Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ pedagógia programjának 
módosítását, azoknak a 2009/2010-es tanévtől történő bevezetésével. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
407/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a 
Mezőberény-Bélmegyeri Iskola pedagógia programjának módosítását, azoknak a 2009/2010-
es tanévtől történő bevezetésével 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
408/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a  
Mezőberény-Bélmegyeri Iskola házirendjének módosítását, annak a 2009/2010-es tanévtől 
történő bevezetésével. A módosítás az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos eljárást és a 
tanulók fegyelmijének ún. egyeztető eljárást szabályozza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
409/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény-Bélmegyeri 
Iskola Intézményi minőségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es tanévi 
intézményi értékelését és a következő tanévre megjelölt feladatokat. Kéri, hogy az intézményi 
munkaterv részeként megjelölt intézkedési tervet a szeptemberi ülésre nyújtsák be 
jóváhagyásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
410/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény-Bélmegyeri 
Iskola Intézményi minőségirányítási programjának módosítását és annak a 2009/2010-es 
tanévtől történő bevezetését.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
411/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák új szervezeti és 
működési szabályzatát jóváhagyja és egyidejűleg a korábbi szabályzatot hatályon kívül 
helyezi. A jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat Bélmegyer Község Önkormányzati 
Képviselő-testületének döntése után léphet hatályba.  
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
412/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyei Iskola 
módosított szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. A jóváhagyott szervezeti és 
működési szabályzat Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntése után 
léphet hatályba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
413/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
módosított szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: 2009. szeptember 1. 
 
 
414/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja az 
Összevont Óvodák nevelési programjának módosítását a 2009/2010-es nevelési évtől. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
415/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a CKÖ eszközeinek (számítógép, 
irodabútor, iratanyagok) elhelyezésére, fogadóórák (legalább de. 9-12 óra között) 
megtartásának lehetőségére a cigány kisebbség ügyeinek intézésére helyiséget az 
önkormányzati intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban nem tud biztosítani, 
ugyanakkor a 286/2009.(VI.29.) MÖK határozatát megerősíti. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
             Onody Gyuláné OPSKK igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
416/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a bölcsődei bővítésre benyújtott 
DAOP – 4.1.3/C2008 pályázattal kapcsolatban kijelenti, hogy a pályázott támogatással 
megvalósuló új bölcsődei férőhely bővítés esetén a jelenlegi (Munkácsy M. u.10. szám) alatti 
bölcsődét legalább 10 férőhellyel tovább működteti, a működéshez szükséges önkormányzati 
támogatást biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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417/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért és hozzájárul Dr. Burján 
Katalin szemész szakorvos rendelési idejének módosításával az alábbiak szerint: 
Új rendelési idő: minden nap (hétfő-péntek):   8 – 14 óráig 
                                                                           (betegvizsgálat     8 – 12 óráig 
                                                                            látótér vizsgálat 12 – 14 óráig). 
Magánrendelés: kedd:          16 -18 óráig  
                          csütörtök:    16- 18 óráig. 
A rendelési idő változásának megfelelően módosítja a szakorvossal kötött szerződés 2. sz. 
mellékletét, egyben felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
418/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A szakmai és informatikai fejlesztési 
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 28/2009. (VIII. 19.) OKM rendelet” alapján a 
városi nevelési-oktatási intézmények után a fenntartó által igényelhető támogatás (7,2 millió 
forint) elnyeréséhez pályázatot nyújt be, a következő összetétel szerint a Petőfi Sándor 
Gimnáziumnál 3 millió forintot, az Összevont Óvodáknál 1 millió forintot, míg a 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében pedig 3,2 millió forint 
támogatást igényel. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy 
a nevelési-oktatási intézményei a támogatás elnyerése után saját hatáskörükben bonyolítsák le 
az eszközök beszerzését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, Szilágyi Tibor és Öreg István intézményvezetők 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
419/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az 1848. október 21-én mártírhalált 
halt mezőberényi Frey Ádám emlékére, kopjafa felállításához 30.000 Ft-ot biztosít a 2009. évi 
költségvetése általános tartaléka terhére, valamint megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézményt, hogy a köztemetőben a kopjafa elhelyezési helyét jelölje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József int.vezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
420/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodás tervezetét jóváhagyta, 
és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a döntésről értesítse 2009. 
szeptember 15-ig a Békés Megyei Önkormányzatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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421/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester 
részére a személyi használatú gépjármű engedélyezése a továbbiak folyamán is megmaradjon. 
 
 
422/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem zárkózik el a Mezőberényi 
Omega Gyülekezet és a TÍZVÁROS Alapítvány részére az önkormányzat tulajdonában lévő 
0406/4 hrsz.-ú, „Mucsi-féle” tanyának a használatba adásától, a kérelemben meghatározott 
tevékenység végzésére bérleti szerződés alapján a szerződés megkötését követő 10 éves 
időtartamra ingyenes használatot biztosít. A szerződés tervezetet, az önkormányzati igények 
beépítésével,  az Omega Gyülekezet és a TÍZVÁROS Alapítvány köteles elkészíteni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Omega Gyülekezet 
Határidő: intézkedésre azonnal 
                szerződés-tervezet benyújtására: szeptember 16. 
 
 
423/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „Fogjunk 
Össze” Közhasznú Egyesület és Mezőberény Város Önkormányzata között létrejött bérleti 
szerződésben szereplő, Mezőberény, Luther utca 7. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
ingatlan bérbeadásának lejártát 2016. június 30-ról 2019. december 31.-re módosítja, 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés módosítására, aláírására.  
Továbbá felhatalmazza a Polgármestert nyilatkozattételre, miszerint az Egyesület felújítási 
kezdeményezését támogatja.  
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
424/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének fedezet hiányában nem áll 
módjában megvásárolni a Ferencz János Mezőberény, Várkonyi u. 27. sz. és Ferencz Rozália 
Köröstarcsa, Puskin u. 71. sz. alatti lakosok által felajánlott Mezőberény, Várkonyi u. 27. 
szám alatti, 1831 hrsz.-ú, 605 m2  alapterületű „lakóház, udvar” művelési ágú ingatlant.  
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett feleket a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
425/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagy Hajnalka és Nagy István 
budapesti lakosok ajánlatát, -miszerint az önkormányzatnál fennálló adótartozásuk, valamint 
annak járulékainak kiegyenlítése céljából, cserébe felajánlják a tulajdonukat képező 
mezőberényi 2732. hrsz. alatt felvett, Mezőberény, Szt. János u. 64. szám alatti telek 
ingatlant, - nem fogadja el. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
426/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének fedezet hiányában nem áll 
módjában megvásárolni Nagy Ferenc és Nagy Ferencné Mezőberény, Tavasz u. 8. sz.  alatti 
lakosok  által felajánlott Mezőberény,  Munkácsy M. u. 14. szám alatti, 1061  hrsz.-ú, 674 m2  
alapterületű  ingatlant.  
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett feleket a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
427/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabó Gábor 
Mezőberény, Gyóni G. u. 14/a. szám alatti lakos állattartással kapcsolatos javaslata – eb 
tartásra vonatkozó helyi állattartási szabályozás- megtárgyalására az Alkotmánybíróság 
döntése után kerül sor.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
428/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala intézményénél, 2009. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezése érdekében – létszámleépítést rendel el, 2 fő főfoglalkozásban, határozatlan 
ideig köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállaló jogviszonyát megszünteti. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: végrehajtásra azonnal 
 
 
429/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél, a 2009. évben megvalósuló – a feladatellátás racionálisabb 
megszervezéséből adódó, önkormányzati szintű álláshely megszüntetésével együtt járó, 
főfoglalkozásban, határozatlan ideig, köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállaló, 
jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó, létszámcsökkentési döntéséhez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez -, pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeiről szóló 5/2009. (II. 20.) számú ÖM rendelet alapján. 
A Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalánál 2009. évi létszámváltozások, 
létszámcsökkentések 2009. évet érintő hatása eredeti előirányzatként nem került 
figyelembevételre (az éves átlagos állományi létszámszámításnál a változások hatása nincs 
beépítve, számszerűsítve), de 428/2009. (VIII. 31.) számú MÖK határozattal  létszám 
leépítést rendelt el a Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalánál, melyet legkésőbb 2009. 
évben kell végrehajtani.  
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2 fő főállású, köztisztviselői létszám 
leépítése miatti, létszámcsökkentési döntéshez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek 
teljesítéséhez nyújt be pályázatot. 
A pályázat benyújtás, a Mezőberény Város Polgármesteri Hivatalát érintő létszámcsökkentési 
döntéshez kapcsolódik. 
A Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala részére a Mezőberény Város Önkormányzata 
2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II. 24.) MÖK. számú rendelete 6. sz. melléklete 
alapján meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 2009. évi éves 
átlagos állományi létszám (köztisztviselők, polgármester): 41 fő. /Mezőberény Város 2009. 
évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II. 24.) számú MÖK rendelet módosításáról szóló 18/2009. 
(VIII. 31.) MÖK számú rendelet - I. félévi költségvetéséről rend. mód. - adata/. 
A létszámcsökkentési döntést követően – a 20/2009. (IX. 01.) számú MÖK rendelet alapján – 
az engedélyezett dolgozói létszám álláshely száma (köztisztviselők, polgármester): 39 fő. (A 
2009. évi éves átlagos állományi létszám: 40 fő.) 
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál 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. 
Amennyiben a létszám-racionalizálással érintett köztisztviselő a prémiumévek programról és 
a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 5. §.-a alapján 
vállalja a különleges foglalkoztatási állományt, akkor a pályázati igénybejelentésre a 2004. 
évi CXXII. törvény rendelkezései alapján kerül sor, és ennek megfelelően kerül 
megállapításra a foglalkoztatotti létszám, engedélyezett dolgozói állomány létszám. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: végrehajtásra azonnal 
 
 
430/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete Gáncsa Etelka Mezőberény, Fő u. 10. 
szám alatti lakos rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránt benyújtott fellebbezését 
elutasítja, és a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben hozott 
342/2009.(VI.22.) sz. határozatot helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
 
 
431/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, módosítva az 546/2008.(X.27.) MÖK 
határozatában szereplő adatokat, engedélyezi az OPSKK Könyvtárának, hogy a 2008. 
novembere és 2009. júniusa között megismételt időszaki állományellenőrző leltározás során 
mutatkozó hiányt -1361 db dokumentum, 588.708,- Ft értékben-, törölje az állományából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
432/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 345/2009/VI.29./sz. lejárt határidejű 
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határozat végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul veszi és felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy készítsen kimutatást a Hivatal kezelésében lévő tartozásokon belül az elévült és 
a behajthatatlan követelésekről. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
433/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Ifj. Balogh Csaba (5650 Mezőberény, 
Erkel Ferenc. 2/B. sz.) kérelmét az 2006. évben nyújtott szociális kölcsön után fennálló 
kamattartozásának (13.876 Ft) elengedését nem támogatja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a kérelmező 2009. október 31-ig 6.950 Ft kamat 
tartozást megfizet, abban az esetben a fennmaradó tartozást (6.926 Ft) elengedi. Ellenkező 
esetben az Önkormányzat a 2006. január 23-án kötött megállapodás 3. pontjában 
meghatározottak szerint a behajtásról intézkedik (13.876 Ft). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felek értesítéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
434/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Balogh Csaba (5650 Mezőberény, 
Erkel Ferenc. u. 2/B.sz.) kérelmét a 2006. évben nyújtott szociális kölcsön után fennálló 
kamattartozásának (13.876 Ft) elengedését nem támogatja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a kérelmező 2009. október 31-ig 6.950 Ft kamattartozást 
megfizet, abban az esetben a fennmaradó tartozást (6.926 Ft) elengedi. Ellenkező esetben az 
Önkormányzat a 2006. január 23-án kötött megállapodás 3. pontjában meghatározottak szerint 
a behajtásról intézkedik (13.876 Ft). 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felek értesítéséről gondoskodni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
435/2009./VIII.31./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének fedezet hiányában nem áll 
módjában megvásárolni, sem kisebb csereingatlant biztosítani Czinanó Tibor által felajánlott 
Mezőberény, Kérhalom u. 16. szám alatti, 2777 hrsz.-ú, 1081 m2  alapterületű ingatlanért. 
A képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett feleket a határozatról értesíteni 
szíveskedjen. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2009.(IX.01.) önkormányzati 
rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és 
önkormányzati támogatásról szóló 25/2003.(XII.22.) MÖK számú rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2009.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.24.) 
MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2009.(IX.01.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról (a továbbiakban: R.) szóló 11/2007.(V.23.) MÖK számú rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2009.(IX.01.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
2/2009.(II.24.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
436/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről         
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók 156/2009./IV.22./sz., 222/2009./V.26./sz., 

236/2009./V.26./sz., 261/2009./VI.11./sz., 264/2009./VI.11./sz., 
274/2009./VI.11./sz., 276/2009./VI.11./sz., 293/2009./VI.29./sz., 
339/2009./VI.29./sz., 341/2009./VI.29./sz., 343/2009./VI.29./sz., 
355/2009./VII.13./sz., 356/2009./VII.13./sz., 357/2009./VII.13./sz., 
358/2009./VII.13./sz., 359/2009./VII.13./sz., 360/2009./VII.13./sz., 
362/2009./VII.13./sz., 366/2009./VII.13./sz., 385/2009./VIII.31./sz., 
387/2009./VIII.31./sz., 388/2009./VIII.31./sz., 389/2009./VIII.31./sz., 
401/2009./VIII.31./sz., 402/2009./VIII.31./sz., 403/2009./VIII.31./sz., 
404/2009./VIII.31./sz., 406/2009./VIII.31./sz., 407/2009./VIII.31./sz., 
408/2009./VIII.31./sz., 410/2009./VIII.31./sz., 413/2009./VIII.31./sz., 
414/2009./VIII.31./sz., 415/2009./VIII.31./sz., 416/2009./VIII.31./sz., 
417/2009./VIII.31./sz., 418/2009./VIII.31./sz., 420/2009./VIII.31./sz., 
423/2009./VIII.31./sz., 424/2009./VIII.31./sz., 425/2009./VIII.31./sz., 
426/2009./VIII.31./sz., 427/2009./VIII.31./sz.,  428/2009./VIII.31./sz., 
429/2009./VIII.31./sz., 430/2009./VIII.31./sz., 435/2009./VIII.31./sz., 
344/2009./VI.29./sz., 419/2009./VIII.31./sz., 222/2009./V.26./sz., 
371/2009./VIII.4./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.        

II/2.  Mezőberény –Bélmegyeri Iskola intézkedési tervének jóváhagyása  
(409/2009.(VIII.31.) sz.hat.)          

II/3.  Mezőberény-Bélmegyeri Iskola SZMSZ mellékleteinek jóváhagyása   
(412/2009(VIII.31.)sz. hat.) 

          - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Könyvtára  3. sz. melléklet 
         - FEUVE folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 4. sz. melléklet          
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II/4. Berényi Napokra érkező külföldi delegáció ellátására biztosított támogatás 
elszámolása (299/2009./VI.29./ sz. hat.) 

II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről    
II/6.GXD-823 forgalmi rendszámú személygépkocsi használatáról kimutatás 

(421/2009./VIII.31./sz.hat.) 
III./ Tájékoztató a Békési Kistérségi Iroda tevékenységéről 
IV./ 2010. évi ellenőrzési terv elfogadása 
V./ Bejelentések 

V/1. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához való csatlakozás 

V/2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások  
V/3. Intézményi átcsoportosítások (gimnázium, közszolgáltató intézmény) 
V/4. A Városi Közszolgáltató Intézmény SZMSZ-ének jóváhagyása 
V/5. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ SZMSZ módosításának jóváhagyása 
V/6. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat SZMSZ-ének jóváhagyása 
V/7.  A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat házirendjének jóváhagyása 
V/8. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításának jóváhagyása 
V/9. Hosszú-tó rehabilitációs munkálataihoz fedezet biztosítás 
V/10. Közbeszerzési lebonyolítási feladatok -Hosszú-tó rehabilitációs munkálatai  
V/11. Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központnál 1 fő évközi létszámleépítés 

végrehajtása 
V/12. Pályázati önerők megtárgyalása  
          - Városi Örökség pályázat önerő módosítás  
          - Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítéses pályázatának önerő meghatározása 
          - LEKI (2 db)pályázatok önerő módosítása 
V/13. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés. 
VI/1. Szerződés-tervezet (Mucsi-féle tanya) + vételi ajánlat 
VI/2. Szabados és Társa Bt. fennálló tartozásának ügye 
VI/3. Mezőberény vállalkozási szerződés megkötése öltözők építésére, felújításra, 

bővítésére, valamit épület homlokzat felújítási munkáira. 
VI/4. Vállalkozási szerződés megkötése belterületi utak felújítására Mezőberényben 
VI/5. Vállalkozási szerződés megkötése új bölcsőde építésére Mezőberényben 
VI/6. Egyéb bejelentés 

              - bérleti díjjal kapcsolatos bejelentés (szóbeli) 
              - Békés Megyei Vízművek Zrt. önköltségszámításának véleményezése (szóbeli) 
              - Békés Megyei Vízművek Zrt. részvénykibocsátásának terve (szóbeli) 
 
 
 
437/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009.augusztus 31-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
438/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
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439/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 156/2009./IV.22./sz., 
222/2009./V.26./sz., 236/2009./V.26./sz., 261/2009./VI.11./sz., 264/2009./VI.11./sz., 
274/2009./VI.11./sz., 276/2009./VI.11./sz., 293/2009./VI.29./sz., 339/2009./VI.29./sz., 
341/2009./VI.29./sz., 343/2009./VI.29./sz., 355/2009./VII.13./sz., 356/2009./VII.13./sz., 
357/2009./VII.13./sz., 358/2009./VII.13./sz., 359/2009./VII.13./sz., 360/2009./VII.13./sz., 
362/2009./VII.13./sz., 366/2009./VII.13./sz., 385/2009./VIII.31./sz., 387/2009./VIII.31./sz., 
388/2009./VIII.31./sz., 389/2009./VIII.31./sz., 401/2009./VIII.31./sz., 402/2009./VIII.31./sz., 
403/2009./VIII.31./sz., 404/2009./VIII.31./sz., 406/2009./VIII.31./sz., 407/2009./VIII.31./sz., 
408/2009./VIII.31./sz., 410/2009./VIII.31./sz., 413/2009./VIII.31./sz., 414/2009./VIII.31./sz., 
415/2009./VIII.31./sz., 416/2009./VIII.31./sz., 417/2009./VIII.31./sz., 418/2009./VIII.31./sz., 
420/2009./VIII.31./sz., 423/2009./VIII.31./sz., 424/2009./VIII.31./sz., 425/2009./VIII.31./sz., 
426/2009./VIII.31./sz., 427/2009./VIII.31./sz.,  428/2009./VIII.31./sz., 429/2009./VIII.31./sz., 
430/2009./VIII.31./sz., 435/2009./VIII.31./sz., 344/2009./VI.29./sz., 419/2009./VIII.31./sz., 
222/2009./V.26./sz., 371/2009./VIII.4./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta.  
 
 
440/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyeri Iskola 
Intézményi minőségirányítási program értékeléséből adódó feladatok alapján készített 
intézkedési tervét jóváhagyja a folyó tanévre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
441/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyeri Iskola 
módosított szervezeti és működési szabályzata 3. sz. mellékletét (az iskolai könyvtár 
működésével kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja és a korábbi szabályozást hatályon kívül 
helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: 2009. október 1. 
 
 
442/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyeri Iskola 
módosított szervezeti és működési szabályzata 4. sz. mellékletét (FEUVE) kapcsolatos 
szabályozás) jóváhagyja és a korábbi szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: 2009. október 1. 
 
 
443/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
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5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Kiadási előirányzatán belül,  
Dologi kiadások előirányzatát                                                        csökkenti:    „-„    191 eFt-tal 
Berény-Napokra érkező külföldi hivatalos delegációk szállásának,  
étkezésének és egyéb felmerülő költségeinek biztosítására kapott  
támogatás elszámolása alapján, maradvány. 
és ezzel egyidejűleg: 
7-5.cím:PH Egyéb működési kiadások, Működési célú pénzeszköz átadások: 
    - Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozására  
      biztosított előirányzatát                                                                       megemeli:  191 eFt-tal 
     Berény-Napokra érkező külföldi hivatalos delegációk szállásának,  
     étkezésének és egyéb felmerülő költségeinek biztosítására kapott  
     támogatás elszámolása alapján, maradvány. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
444/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
445/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
446/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot, dolgozza ki jogi részét annak, hogy a polgármester részére a 
személyi használatú gépjármű milyen feltételekkel legyen biztosítva. Az előterjesztés 
ismeretében a gazdasági számításokat a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság készítse el, és az 
kerüljön a testület elé döntéshozatalra. 
Felelős: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
              Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
447/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 421/2009./VIII.31./sz. határozatát 
megerősíti a 446/2009./IX.28./sz. határozat végrehajtásáig arról, hogy a polgármester részére 
a személyi használatú gépjármű engedélyezése a továbbiak folyamán is megmaradjon. 
 
 
448/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Iroda 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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449/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzatának 2010. évi éves 
ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2010. évi zárszámadás időpontja 
 
 
450/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata nem kíván csatlakozni az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi 
fordulójához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
451/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.) 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
         Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra előirányzatát  megemeli:  1140 eFt-tal    
  - Otthonteremtési támogatás 
és ezzel egyidejűleg: 
7-5 cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
         Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra előirányzatát       megemeli: 1140  eFt-tal 
        - Otthonteremtési támogatás  
          (Fejlesztési célú pénzeszköz átadás lakosságnak)  
2.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
       Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát                            
       Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet kiadások támogatása  
       (Prémium évek program)                                                             csökkenti: „-„ 2996 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Helyi szervezési intézkedések kapcs. többlet kiadások támogatása megemeli:     2996 eFt-tal 
   (Prémium évek program) 
3.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célra  
        - GKM Közlekedésbiztonsági célú kerékpárutak építésének 
          tám. Békés-Mezőberény között kerékpárút építése. 
          (előfinanszírozott támogatás) előirányzatát                           csökkenti:  „-„ 10996 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-5 cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
        Támogatás értékű kiadás felhalmozási célra előirányzatát  
        Békés Város Önkormányzata részére a Békés-Mezőberény 
        közötti kerékpárút építését célzó beruházás finanszírozása,  
        előfinanszírozása előirányzatát                                               csökkenti: „-„  10996  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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452/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Békés megyei Vízművek Zrt. hálózat karbantartás és  
      felújítás (Bérleti díjként kapott Nó összeg: 5090 eFt (4242 eFt+Áfa) 
      munkálatok fedezetére biztosított dologi kiadási előirányzatot csökkenti: „-„  2290  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
   előirányzatát                                                                                                             625  eFt-tal 
   (Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkák 
   Dologi kiadási előirányzat terhére biztosítva) 
   Gép értéknövelő beruházás:     
         - szivattyú javítás                          329.777 Ft 
         - búvármotoros beemelő javítás    295.226 Ft 
                                                               625.003 Ft  
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások 
   előirányzatát                                                                                                           1665  eFt-tal 
     (Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartási és felújítási munkák 
     Dologi kiadási előirányzat terhére biztosítva) 
      - Mezőberény, Zrínyi u. 7. bekötővezeték:    182.663 Ft 
      - Ivóvíz bekötő vezetékek cseréje:              1.482.581 Ft 
                                                                          1.665.244 Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
453/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1. 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások, Dologi kiadások előirányzatát csökkenti: „-„  2208 eFt-tal 
 Békési Kistérségi Iroda részére költségvetési hozzájárulás 
és ezzel egyidejűleg: 
7-5 cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
         Támogatás értékű kiadások Működési célra előirányzatát            megemeli: 2208  eFt-tal 
        Békési Kistérségi Iroda részére költségvetési hozzájárulás 
2.) 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       Felújítási kiadások előirányzatát  csökkenti:  „-„ 300 eFt-tal 
       Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk kialakítása. 
       312/2009.VI.29. sz. hat. alapján előirányzat emelés.  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                   300 eFt-tal 
       Sportpályán lévő öltöző felújítása, bővítése és új szociális blokk kialakítása. 
       312/2009.VI.29. sz. hat. alapján előirányzat emelés. 
       / DARFT által kiírt LEKI pályázaton való részvételhez fedezet biztosítás./ 
3.) 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     Felújítási kiadások – Városháza belső felújítása előirányzatát         csökkenti:  „-„ 70eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg  
7-5 cím: 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások – PH-ba bútor, berendezés, felszerelés  
     előirányzatát                                                                                       megemeli:     70  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
454/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
    Dologi kiadások előirányzatát                                                      csökkenti:  „-„ 188 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
    Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére tám. előirányzatát   megemeli:       188 eFt-tal 
    (Egyéb tám.: 125 eFt, Szlovák nap tám.: 25 eFt, Gáz, villany tám.: 38 eFt) 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti:  „-„ 70 eFt.tal 
és ezzel egyidejűleg 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     - Végleges Pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát     megemeli:        20 eFt-tal 
       (Húsvéti rendezvény támogatása) 
     - Támogatásértékű kiadások Működési célra előirányzatát           megemeli:        50 eFt-tal 
       (Útiköltség támogatás Münsingeni úthoz)      
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
455/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül: 
      a Pénzforgalom nélküli bevételek - Előző évi előirányzat maradvány, 
      felhasználás  előirányzatát           
                                                                                                        megemeli:       27357  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Támogatás értékű kiadások Működési célra,  
      Előző évi előirányzat maradvány átadás intézményeknek  
      kiadási előirányzatát                                                                                          27357 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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456/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
         Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  megemeli:  1179 eFt-tal    
  - 751845-6 Közhasznú foglalkoztatás 
         (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás)  
és ezzel egyidejűleg: 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
         751845-06 szakf. Város és községgazdálkodás  
         -Közhasznú foglalkoztatás előirányzatát                   megemeli:   1179 eFt-tal 
Ezen belül: 
         - személyi juttatások            1103 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok   76 eFt  
         (Békés Megyei Munkaügyi Központtól kapott közhasznú támogatás) 
B) 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
       Támogatások - Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
       Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi  
       támogatás előirányzatát                                                                  megemeli:  21475 eFt-tal      
       (Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása)  
és ezzel egyidejűleg: 
- 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül, 
      Város és Községgazdálkodás:  
       - 751845-7 Közcélú foglalkoztatottak támogatása előirányzatát   megemeli:  19190 eFt-tal 
    Ezen belül: 
         - személyi juttatások                  22305 eFt-tal 
         - munkaadókat terhelő járulékok:  300 eFt-tal  
         - dologi kiadások                   „-„ 3415 eFt-tal 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
         Felhalmozási kiadások előirányzatát                                           megemeli:      985 eFt-tal 
         Város és Községgazdálkodás, Közcélú foglalkoztatottak, 
         Dologi kiadási előirányzat terhére. 
         Közcélú munkavégzéshez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése: 
         - Fűnyíró beszerzés:   985 eFt 
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra (Társ. szoc. pol. jutt.) 
    - Közgyógy igazolvány előirányzatát                                             csökkenti:   „-„ 200 eFt-tal  
    - Szociális kölcsön előirányzatát                                                    megemeli:         200 eFt-tal 
    - Rendszeres szociális segély előirányzatát                                    megemeli:      5000 eFt-tal 
    - Rendelkezésre állási támogatás előirányzatát   
      (Szt. 37 § (1) bek.)                                                                        megemeli:      9794 eFt-tal 
    - Önkormányzat által folyósított ellátás keresőtevékenység 
       mellett (Szt. 37/E § (1) bek.) előirányzatát                                 csökkenti: „-„ 5794 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
     Támogatások – Önkormányzatok költségvetési támogatása 
     - Normatív kötött felhasználású állami támogatás – Rendszeres 
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       szociális segély tartós: (Rszs. 4500 eFt, Rát. 3200 eFt) előirányzatát               7700 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
457/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatán belül 
   - 701015 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                        megemeli         25 eFt-tal 
   - Cukorbetegek gyógyszertámogatása előirányzatát                         megemeli:        25 eFt-tal  
   - 749914 szakf. Közv. Szolg. AHT-n kívül 
      Mezőőri őrszolgálat + lakossági telefon kiadások továbbszáml.  
      előirányzatát  (2009.08.31.)                                                            megemeli:     852 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül:  
     Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát   csökkenti: „-„ 902 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
458/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
  Felhalmozási kiadások, Tervezési munkálatok fedezetére előirányzatát 
                                                                                                             csökkenti  „-„ 9875 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások, Bölcsődei férőhely növelése előirányzatát megemeli:      3000 e Ft-tal   
   Mezőberény DAOP.4.1.3.6/c 2008-0003 pályázathoz  
   Építési engedély terv készítéshez fedezet biztosítás. 
   2201-22/2009. Struktúra-Bau-Holding Szerkezetépítő Kft. 
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások, A Városi Örökség megőrzése és  
   korszerűsítésére kiírt pályázathoz engedélyes terv előirányzatát      megemeli:    5000 e Ft-tal  
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások, Akadálymentesítés pályázat, 
   Mezőberény Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 
   2009.4.3.1-09 előirányzatát                       megemeli:     1875 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
459/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.) 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  megemeli:   1130 eFt-tal 
       Szakértői Bizottság támogatása                                                                                     
és ezzel egyidejűleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát  
 (Szakértői Bizottság támogatása)                                                           megemeli:    1130 eFt-tal 
 ezen belül:  
− Dologi kiadások előirányzatát                                                  226 eFt 
− Személyi juttatások előirányzatát                                            727  eFt 
− Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát                          177 eFt  
2.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli  1125 eFt-tal 
        (Támogató szolgáltatás TSZ-037/0-2008) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát          megemeli 1125  eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

3.) 
 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán 
belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)     
   megemeli:         4.756 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
               – 853355 szakfeladat (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
               előirányzatát megemeli:         4.756 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
460/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        előirányzatát                                                                                   megemeli:       95 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadási 
       előirányzatát                                                                                  csökkenti: „-„   95 eFt-tal 
B) 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Támogatás értékű kiad. Működési célra  
               Kisebbségi Önk. részére állami tám.ei. biztosítása  
               +városi rendezvények ei. bizt. + nemzetközi kapcsolatok  
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                ei.bizt., egyéb tám. ei. bizt. -  kiadási előirányzatát              csökkenti: „-„  95 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg                                                
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, bevételi előirányzatán belül:  
                  Támogatás értékű bevétel működési célra előirányzatát               csökkenti:   „-„ 95 
eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
461/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Települési és területi Kisebbségi Önkormányzatok 
    feladatalapú támogatása bevételi előirányzatát                                   megemeli  447 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát     447 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
462/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát    megemeli 57 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                      megemeli 57 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát   megemeli  191  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                  megemeli   191  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 
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- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli   199   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                         199 eFt-tal  

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  támogatása 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
463/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát           megemeli 390 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                        390 e Ft-tal 
2.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
     Önkormányzatok költségvetési támogatása 

 Központosított előirányzat 
 Könyvtári és Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, 
múzeumok szakmai támogatása;  
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatása előirányzatát          megemeli    140 e Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
  - Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                                     140 e Ft-tal 
     /Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás/ 
3.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 
előirányzatának biztosítása) 
    bevételi előirányzatát                          megemeli 91 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében  
  (Helyi közösségi közlekedés normatív tám. előirányzatának biztosítása)                91 eFt-tal 
4. A.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát       megemeli             1.402 e Ft-tal 
    (Alapfokú művészet oktatás támogatása) 
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és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
    (Alapfokú művészet oktatás támogatása) 
    - Dologi kiadások előirányzatát               1.402 e Ft-tal 
B.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát            megemeli             824 e Ft-tal 
    (Kieg.tám. nemzetiségi nevelési, oktatási faladatokhoz.  
     Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatás.) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
kiadási előirányzatán belül (Kieg.tám. nemzetiségi nevelési,  
oktatási faladatokhoz. Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogatás.) 
- Dologi kiadások előirányzatát                    824 e Ft-tal 
5.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát                megemeli:  1116 eFt-tal 
      /Oktatási Minisztériumtól 2009. évi érettségi vizsgák 
      lebonyolítási, szervezési költségekhez / 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát 845 e Ft-tal 
- Munkaadói járulékok előirányzatát 271 e Ft-tal 
6.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát          megemeli:  7462 eFt-tal 
    -képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá  
     óvodai fejlesztés program szerkesztésének támogatása  
     tagintézményenként,      4909 eFt 
    -az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként       2553 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
      - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként előirányzatát  
 - dologi kiadások előirányzatát 1096 e Ft-tal 

o Kálvin u. óvoda  329 eFt 
o Kinizsi u. óvoda 356 eFt 
o Mátyás K. u. óvoda 411 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként előirányzatát 760 e Ft-tal 
 - személyi juttatások előirányzatát   576 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát   184 eFt 

o Kálvin u. óvoda       228 eFt (Szjut:173,Maj:55) 
o Kinizsi u. óvoda      247 eFt  (Szjut:187,Maj:60) 
o Mátyás K. u. óvoda 285 eFt  (Szjut:216,Maj:69) 

2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. kiadási előirányzatán belül: 
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     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként előirányzatát  
          - dologi kiadások előirányzatát  3100 e Ft-tal 

o Bélmegyer tagintézmény  271 eFt 
o Petőfi u. tagintézmény 1328 eFt 
o Luther u. tagintézmény 1501 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként előirányzatát 1793 e Ft-tal 
 - személyi juttatások előirányzatát   1358 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     435 eFt 

o Bélmegyer tagint.  156 eFt (Szjut:118,Maj:38) 
o Petőfi u. tagint. 769 eFt (Szjut:582,Maj:187) 
o Luther u. tagint. 868 eFt (Szjut:658,Maj:210)               

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási előirányzatán belül  
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként 713 e Ft-tal 
  - dologi kiadások előirányzatát        515 eFt 
               - személyi juttatások előirányzatát            150 eFt 
               - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  48 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
464/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításáról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
 3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 

- államháztartáson kívüli, működési célú átvett pénzeszköz előirányzatát  
- (non-profit) szervtől) megemeli 703 eFt 
- működési célú, támogatás pénzeszköz átvételi előirányzatát  
- (helyi önkormányzati szervtől) megemeli 57 eFt 
- intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 5.974 eFt  

Ezzel egyidejűleg megemelni: 
- személyi kiadások előirányzatát 944 eFt 
- járulékok előirányzatát 227 eFt 
- dologi kiadások előirányzatát 4.302 eFt 
- felhalmozási kiadások előirányzatát 476 eFt 
- felújítási kiadások előirányzatát 785 eFt 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
465/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 1 cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
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- Dologi kiadási előirányzatát                                                 csökkenti   4.410 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- Felhalmozási (ingatlanok felújítása) kiadási előirányzatát   megemeli  4.410 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
466/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri érintett önkormányzati 
intézményeit, hogy a novemberi testületi ülésre terjesszék elő SZMSZ-ük mellékleteként 
FEUVE szabályzatukat. 
Felelős: érintett intézményvezetők 
Határidő: 2009. novemberi testületi ülés 
 
 
467/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Fekete József igazgató 
Határidő: 2009. október 1. 
 
 
468/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: 2009. október 1. 
 
 
469/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja azzal, hogy az SZMSZ 2. sz. melléklete -az intézményvezető munkaköri leírása- 
módosítása után kerüljön előterjesztésre a novemberi testületi ülésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2009. október 1.,  
               ill. novemberi testületi ülés 
 
 
470/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat házirendjét jóváhagyja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2009. október 1. 
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471/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, egységes szerkezetbe foglalva 
jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. október 1. 
 
 
472/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A.) 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
        Felhalmozási kiadások,  
        A Kálmán fürdő területén 600-800 m2 közötti fedett épület  
         létesítéséhez fedezet biztosítás  
         (három medence, és kiszolgáló létesítmény) előirányzatát     csökkenti:   „-„20000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások: 
   Általános tartalék állomány előirányzatát                                     megemeli:        20000 eFt-tal 
B.) 
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások: 
   Általános tartalék állomány előirányzatát                                     csökkenti:   „-„ 16395 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg         
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások,  
   Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges  
   kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok 
   /pályázati önerő fedezetére/ előirányzatát                                      megemeli:     16395 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
473/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
        Általános tartalék állomány előirányzatát                                   csökkenti:   „-„550 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg        
- 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
      Felhalmozási kiadások,  
      Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához szükséges  
      kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok, 
      Közbeszerzési lebonyolítási feladatok előirányzatát                      megemeli:       550 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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474/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központnál az intézmény engedélyezett dolgozói állományi létszámát (álláshely szám) 2009. 
szeptember 1-től 1 fővel csökkenti a Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésről szóló 
2/2009.(II.24.) sz. MÖK rendelet 5. §-a alapján és az OPSKK 3032-8/2009. iktató számú 
jelentése figyelembe vételével.  
Felelős: Onody Gyuláné az OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
475/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.1.2.B 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A városkép javítása a lakosság identitástudatának 
növelése érdekében Mezőberényben” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 9.600 e.,-
Ft-ot – a 2009.-2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja. Ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 362/2009./VII.13./sz. határozatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
476/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-4.3.1-09 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A mezőberényi Polgármesteri Hivatal komplex 
akadálymentesítése” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 5.000.000,-Ft-ot – a 2009.-
2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
477/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázati önerejét 
kiegészíti, melynek fedezetét, 10.421.371,- Ft-ot (Kálmán fürdő területén új nyári öltöző 
építése 4.920.219,-, Sportpályán lévő öltöző felújítása 5.501.152,-) a 2009. évi költségvetése 
általános tartaléka előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
478/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Omega Gyülekezet és 
a TÍZVÁROS Alapítvány ajánlatát nem támogatja, 150 eFt-ért nem kívánja értékesíteni a 
0406/4 helyrajzi számú külterületi ingatlant. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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479/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TÍZVÁROS Alapítvány és a 
Mezőberényi Omega Gyülekezet által beadott szerződés tervezetet áttanulmányozta, azt az 
alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 
1. ) A szerződés 8.) pontja az alábbira módosul: 

„8. A Bérlő gondoskodik a használat ideje alatt a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye 
alapján, a Városi Közszolgáltató Intézménnyel egyeztetve a területen lévő fák kivágásáról.  

A Bérlő részéről a fentiek elmulasztása rendkívüli felmondási oknak minősül. 
A Bérlő vállalja, hogy a területen állandó felügyeletet biztosít.” 
2.) A szerződés 7.) pontjában szereplő „kiméri” szövegrész „hivatalosan kiméretteti” 

szövegrészre módosul. 
3.) A szerződés 11.) pontja az alábbira módosul: 

„11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendeltetésszerű használat esetén az 
első tíz évre szóló bérleti idő leteltével elszámolnak egymással. Bérbeadó kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Bérlő által, a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján eszközölt 
értéknövelő beruházásokat a hatályos pénzügyi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe 
vételével Bérlő részére megtéríti. Amennyiben a Bérlő elmulasztja az engedélykérést, 
vagy nem az engedélyben foglaltak szerint eszközöl beruházást, a Bérlő nem tarthat igényt 
a beruházás megtérítésére. 
A megtérítési igény biztosítására a felek megállapodnak abban. hogy a Bérlő jogosult az 
ingatlant mindaddig tovább használni, amíg a Bérbeadó az elszámolás után esetlegesen 
keletkező fizetési kötelezettségének eleget nem tesz. 

4.) A szerződés 13. pontjában szereplő „hozzájárulását adja ahhoz” szövegrész „tudomásul 
veszi” szövegrészre módosul. 

5.) A szerződés 14. pontjában szereplő „15. pont” szövegrész „16-17 pont” szövegrészre 
módosul. 

6.) A szerződés 16. pontjának első mondata az alábbira módosul: 
„13. A Bérbeadó a bérleti szerződést cserehelyiség felajánlása és biztosítása nélkül, 
azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondhatja, ha:………” 

7.) A szerződés 16. pontja az alábbi d.) ponttal egészül ki: 
„d.) egyéb jogszabályban (PTK., valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény) 
meghatározott esetekben.” 

8.) A szerződés 17. pontja az alábbira módosul: 
„17. a.) Ha a Bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges 
kötelezettségét a Bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti, a Bérbeadó a 
határidőt követő tizenöt napon belül írásban felmondással élhet, az elmulasztott határnapot 
követő hónap utolsó napjára. 
b.) Ha a Bérlő vagy annak tagjai magatartása szolgál a felmondás alapjául, a Bérbeadó 

köteles a Bérlőt - a következményekre figyelmeztetéssel - a magatartás megszüntetésére 
vagy megismétlésétől való tartózkodásra a tudomására jutástól számított nyolc napon belül 
írásban felszólítani. A felmondást az alapjául szolgáló magatartás folytatásától vagy 
megismétlésétől számított nyolc napon belül írásban kell közölni. 
c.) A felmondást nem kell előzetes felszólításnak megelőznie, ha a kifogásolt magatartás 
olyan súlyos, hogy a Bérbeadótól a szerződés fenntartását nem lehet elvárni. A felmondást a 
tudomásra jutástól számított nyolc napon belül írásban kell közölni. 
d.) A felmondás a b.) és c.) alpontok esetében a hónap utolsó napja. 
e.) A felmondási idő nem lehet rövidebb tizenöt napnál.” 
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9.) A szerződés 18. pontja törlésre kerül, így a szerződés 19. pontjának számozása 18-ra, a 
szerződés 20. pontjának számozása 19-re, a szerződés 21. pontjának számozása 20-ra, a 
szerződés 22. pontjának számozása 21-re módosul. 

10.) A szerződés utolsó mondata az alábbira módosul: 
„A szerződésben nem rögzített kérdésekben a felek a Ptk., valamint a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény vonatkozó szabályait tekintik irányadónak.” 

11.) A szerződés az alábbiakkal egészül ki:  
„ A felek a szerződés elolvasása és megértése után – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.” 

A kiegészítések elfogadásával Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
Mezőberény, 0406 hrsz.-ú, 4316 m2 nagyságú, úgynevezett Mucsi-féle elnevezésű tanyát 
2009. október 1. napjától – 10 év határozott időtartamra – 2019. szeptember 30.-ig bérbeadja 
a TÍZVÁROS Alapítványnak, mint bérlőnek, illetve a Mezőberényi Omega Gyülekezetnek, 
mint üzemeltetőnek. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés 
aláírására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
480/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabados János (5630 Békés, 
Hegedűs u. 23. szám alatti lakos) peren kívüli megegyezés iránti kérelmét elfogadja, és 
amennyiben a Szabados és Társa Bt. az önkormányzatnál keletkezett tartozásából 264.200 Ft-
ot 2010. május 31-ig megfizet, az önkormányzat a folyamatban lévő per –további 
önkormányzati követelés híján- megszüntetését kezdeményezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
481/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi sporttelepen öltöző 
felújítása, bővítése, valamint a mezőberényi Kálmán Fürdő területén új nyári öltöző építése 
közbeszerzési eljárás nyerteseként Károlyi és Társa Kft. (5650 Mezőberény, Csabai út 25.) 
vállalkozást hirdeti ki.  Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 40.746.721 Ft. A képviselő-testület 
második helyezettet nem hirdet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
482/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Családsegítő Szolgálat Mezőberény, 
Petőfi u. 27. sz. alatti épület homlokzat felújítása közbeszerzési eljárás nyerteseként Károlyi 
és Társa Kft. (5650 Mezőberény, Csabai út 25.) vállalkozást hirdeti ki.  Az ellenszolgáltatás 
nettó értéke: 2.946.427 Ft. A képviselő-testület második helyezettet nem hirdet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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483/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a belterületi utak felújítására 
Mezőberényben közbeszerzési eljárás nyerteseként COLAS-HUNGÁRIA Zrt., 1033 
Budapest, Kórház u. 6-12., vállalkozást hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás értéke: 27.600.122 Ft. 
A képviselő testület a munka elvégzésére második helyre hirdeti ki a SWIETELSKY 
Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi u. 4-20. „B” ép. V. em.) vállalkozást, ahol az 
ellenszolgáltatás értéke 27.950.346 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
484/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az új bölcsőde épület kivitelezése 
(építőmesteri, szakipari, szerelőipari és mélyépítési munkák) és kiviteli tervek készítése, 
udvari és utcai parkolók, közműbekötések, falazott kerítés közbeszerzési eljárásra benyújtott 
ajánlatok közül a Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. sz.) ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja. Indok: ajánlattevő az ajánlatában nem egyértelműen adta meg a kért 
ellenszolgáltatást (a vállalási árat), az ajánlat a Kbt. 88. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
érvénytelen, mert egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban 
meghatározott feltételeknek 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
485/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az új bölcsőde épület kivitelezése 
(építőmesteri, szakipari, szerelőipari és mélyépítési munkák) és kiviteli tervek készítése, 
udvari és utcai parkolók, közműbekötések, falazott kerítés közbeszerzési eljárás nyerteseként 
Károlyi és Társa Kft. (5650 Mezőberény, Csabai út 25.) vállalkozást hirdeti ki. Az 
ellenszolgáltatás értéke: 146.097.348 Ft. A képviselő-testület második helyezettet nem hirdet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
486/2009./IX.28./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2009. október 15-i közgyűlésén 
képviselje az önkormányzat álláspontját arról, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.-nél ne 
történjen törzstőke emelés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
487/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
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1./ Pályázati önerő biztosítása - Mezőberény, Keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. 
ütem (DAOP-2009-5.2.1.A) 

2./ Mezőberény (688+27 hm sz.) 47. sz. főúti vasúti átjáró megszüntetése 
3./ Egyéb 
     - Civilszervezetek háza (LEADER pályázati lehetőség) 
     - Hoffmann Dániel képviselő korábbi határozattal kapcsolatos határidő módosítási kérelme 
 
 
488/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.2.1. 
A pályázati kiíráson részt kíván venni a „Mezőberény, Keleti városrész csapadék- és 
belvízelvezetés II. ütem” benyújtandó pályázattal –melynek fedezetét 15.479.635,-Ft-ot- a 
2009.-2010.-2011.- évi költségvetése terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
489/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az újonnan épülő vasúti felüljáró 
forgalomba helyezését követően támogatja a Mezőberény (688+27 hm sz.) 47. sz. főúti vasúti 
átjáró megszüntetését azzal a kikötéssel, hogy a 47-es számú főút mellett lévő földterületek, 
ingatlanok megközelíthetőségét a vasúti átjáró megszüntetése után is biztosítani kell. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
490/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Hoffmann Dániel az Ügyrendi, Jogi 
és Közbiztonsági Bizottság elnökének kérésére, a 446/2009./IX.28./sz. határozatának - a 
polgármester részére a személyi használatú gépjármű milyen feltételekkel legyen biztosítva- 
beszámolási határidejét a novemberi testületi ülésre módosítja. 
Felelős: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
              Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke  
Határidő: 2009. novemberi testületi ülés 
 
 
491/2009./X.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Józsefet, a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy az önkormányzat által, lakásfenntartási 
támogatás keretében kiadott tüzelőutalványokat fogadja. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
492/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
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Napirend előtt:   
        - Választási bizottság beszámolója munkájáról, új képviselő eskütétele 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.                       
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről               
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről      
      II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 60/2009./II.23./sz., 296/2009./VI.29./sz., 

297/2009./VI.29./sz., 298/2009./VI.29./sz., 353/2009./VII.13./sz., 
365/2009./VII.13./sz., 394/2009./VIII.31./sz., 395/2009./VIII.31./sz., 
396/2009./VIII.31./sz., 397/2009./VIII.31./sz., 411/2009./VIII.31./sz., 
440/2009./IX.28./sz., 441/2009./IX.28./sz., 442/2009./IX.28./sz., 
448/2009./IX.28./sz., 449/2009./IX.28./sz., 467/2009./IX.28./sz., 
468/2009./IX.28./sz., 470/2009./IX.28./sz., 471/2009./IX.28./sz., 
474/2009./IX.28./sz., 478/2009./IX.28./sz., 481/2009./IX.28./sz., 
482/2009./IX.28./sz., 483/2009./IX.28./sz., 484/2009./IX.28./sz., 
485/2009./IX.28./sz., 318/2009./VI.29./sz., 375/2009./VIII.04./sz., 
479/2009./IX.28./sz., 486/2009./IX.28./sz., 228/2009./V.26./sz., 
324/2009./VI.29./sz., 333/2009./VI.29./sz., 354/2009./VII.13./sz., 
384/2009./VIII.31./sz., 431/2009./VIII.31./sz., 480/2009./IX.28./sz., határozatok 
végrehajtásáról. 

      II/2. 2010 évi városi nagy rendezvények (70/2004./II.27./sz. hat.) 
      II/3.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      II/4. A XIII. Berényi Napok végleges elszámolása (319/2009./VI.29./sz.hat.) 
III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
IV./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
        - 2010. évi kistérségi (közösségi) busz üzemeltetés díjszabása 
        - az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendelet módosítása 
        - a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
        - az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendelet módosítása 
        - a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről         

szóló rendelet módosítása 
         - 2010. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díj 
V. Bejelentések 
     V/1. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
     V/2. MÖK támogatás lemondása (ÖTE) 
     V/3. Az OPSKK-nál 1 fő évközi létszámcsökkentés 2009. évi pénzügyi rendezése. 
            474/2009.(IX.28./sz. hat.) 
     V/4. Átcsoportosítás  
     V/5. Intézményi átcsoportosítások 
     V/6. A Városi Ifjúsági Fúvószenekar vezetőjének kérelme 
     V/7.Az általános iskola kérelme pályázaton való részvételhez a pedagógusok 

továbbképzésével kapcsolatban 
     V/8. Lakóház helyi védelem alá helyezése (Mb. Puskin u. 45. sz.) 
     V/9. A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Iskolagyümölcs-programban 

való részvétele 
      V/10. Mezőberény, Széchenyi u. 1. sz. alatti önkormányzati ingatlan beázása 
      V/11. A Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete pályázati 

elszámolása 
               V/12. Egyéb 
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Tájékoztató anyag képviselőknek – Szabó Gábor  (Mb. Gyóni G. u. 14.)  „vélemény” tárgyú 
levele  
VI. Zárt ülés 
     VI/1. Átmeneti segély iránti fellebbezés (Nagy Károly István) 
     VI/2. Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő tartozásokon belül az elévült és 

behajthatatlan követelésekről (432/2009./VIII.31./sz.hat.) 
     VI/3. Mentőállomás építéséhez ingatlan kiválasztása 
     VI/4. Helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosításának feltétele 
     VI/5. Hosszú-tó pályázata  
     VI/6. Civil szervezetek háza (szóbeli) 
     VI/7. Közösségi tér pályázat (Közösségi közlekedés fejlesztése) 
     VI/8. Egyéb 
 
 
493/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. szeptember 28-i zárt, valamint 
október 12-i rendkívüli nyílt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
494/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
495/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 60/2009./II.23./sz., 
296/2009./VI.29./sz., 297/2009./VI.29./sz., 298/2009./VI.29./sz., 353/2009./VII.13./sz., 
365/2009./VII.13./sz., 394/2009./VIII.31./sz., 395/2009./VIII.31./sz., 396/2009./VIII.31./sz., 
397/2009./VIII.31./sz., 411/2009./VIII.31./sz., 440/2009./IX.28./sz., 441/2009./IX.28./sz., 
442/2009./IX.28./sz., 448/2009./IX.28./sz., 449/2009./IX.28./sz., 467/2009./IX.28./sz., 
468/2009./IX.28./sz., 470/2009./IX.28./sz., 471/2009./IX.28./sz., 474/2009./IX.28./sz., 
478/2009./IX.28./sz., 481/2009./IX.28./sz., 482/2009./IX.28./sz., 483/2009./IX.28./sz., 
484/2009./IX.28./sz., 485/2009./IX.28./sz., 318/2009./VI.29./sz., 375/2009./VIII.04./sz., 
479/2009./IX.28./sz., 486/2009./IX.28./sz., 228/2009./V.26./sz., 324/2009./VI.29./sz., 
333/2009./VI.29./sz., 354/2009./VII.13./sz., 384/2009./VIII.31./sz., 431/2009./VIII.31./sz., 
480/2009./IX.28./sz. határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
496/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem értett egyet az Oktatási és 
Kulturális Bizottság azon javaslatával, hogy a testület kimondja, hogy a Berényi Napok 
rendezvényei 2010-ben 3 nap időtartamban kerüljön meghatározásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
497/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-ben is a három nemzeti 
ünnephez (március 15., augusztus 20. és október 23.) és a május 1-jéhez kapcsolódó 
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rendezvényeket tekinti „nagy rendezvényeknek”. A Képviselő-testület a 2010. évi 
költségvetés tárgyalásakor dönt a Berényi Napok rendezvényei időtartamáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
498/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
499/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központnak a XIII. Berényi Napokról készített beszámolóját, pénzügyi elszámolását 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
500/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ részére a XIII. Berényi Napok rendezvénysorozat szervezési, lebonyolítási 
munkálatai fedezetére pótelőirányzatként, dologi kiadási előirányzatként 77.616,-Ft kereken 
78.000,-Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
501/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010.-es évre vonatkozóan 
adómértéket egyetlen bevezetett helyi adó esetében sem kíván emelni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
502/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kezelésében lévő közösségi busz 2010. évre vonatkozó díjszabását 110 Ft/km-ben fogadja el.  
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 132 Ft/km. 
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás 
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni.  
Az intézmény a felmerült (lekönyvelt) költségeket és a futott kilométereket figyelembe véve a 
díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján előterjeszteni a következő díjtételt. 
A határozat 2010. január 1-től lép hatályba. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint   
 



147 

 
503/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott piaci, vásári helypénzek emelésére, 
2010. évre 5%-os emelést fogad el a  bérleti díjaknál, a helypénz díjaknál, a parkolási díjnál és 
a hirdetési díjak hirdetési helyenként, hirdető táblánként azzal, hogy a helypénz díjak „d” 
pontjánál, járműről történő árusításnál: 3,5 t vagy nagyobb teherbírású gépkocsiról 2.000,- 
Ft/nap; 3,5 tonnánál kisebb teherbírású tehergépkocsi, személygépkocsi, személygépkocsi 
utánfutóval, lovas kocsi díjszabásnál 900,- Ft/nap; a hirdetési díjak hirdetési helyenként, 
hirdető táblánként „b” pontnál 945,- Ft a helyes összeg. 
 
 
504/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló rendelet-tervezetben meghatározott díjak emelésére, 2010. évre 5%-os emelést 
fogad el. 
 
 
505/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta az önkormányzati 
lakások lakbérének 7,5%-al történő emelését. 
 
 
506/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások lakbéréről 
és a lakbértámogatásról szóló rendelet-tervezetben meghatározott díjak emelésére, 2010. évre 
5%-os emelést fogad el. 
 
 
507/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által megállapított 
helyi díjakról szóló rendelet-tervezetben meghatározott közterületek használati díjak 
emelésére, 2010. évre 7,5 %-os emelést fogad el. 
 
 
508/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját nettó 10.240,- Ft+Áfa/lakás/év, bruttó 12.800,- Ft/lakás/év 
összegben határozza meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal.  
 
 
 
509/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottságot, hogy 2010. május 30-ig készítsen számításokat arra vonatkozóan, hogy milyen 
költségeket jelentene, ha a települési szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését, 
valamint a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást az 
önkormányzat látná el. 
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Felelős: Szekeres Józsefné PGBiz. elnöke 
Határidő: 2010. május 30. 
 
 
510/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy ebben az évben 
sem a csantavéri, sem a szovátai tűzoltók nem jönnek városunkba. A városi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület – aki a delegációkat fogadta volna – az ezzel kapcsolatos önkormányzati 
támogatást nem használhatta fel, így arról lemond. A támogatásként megítélt és fel nem 
használt 40.000,- Ft összeggel a 2009. évi költségvetés általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
511/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát  csökkenti:  „-„ 27 eFt-tal 
    Ezen belül: 
                - Személyi juttatások előirányzatát:                      „-„ 21 eFt-tal 
                - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:    „-„  6 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül:  
     Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát   megemeli:       27 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
512/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
--7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 

  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
    Normatív hozzájárulások előirányzatát                                         megemeli:     327 eFt-tal 
    Kv. tv.:   
  - 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2009. évi költségvetési tv. alapján: 

         15.b(2)2 sorsz. 1-2. évfolyam 
                     84.667  Ft   ~       85  eFt (állami). 
         15.b(4)2 sorsz. 4. évfolyam 
              „-”  84.667  Ft   ~ „-” 85  eFt (állami) 
         15.b(6)2 sorsz. 5-6. évfolyam 
              „-„ 169.333  Ft  ~ „-„169  eFt (állami) 
         15.b(8)2 sorsz. 8. évfolyam 
                   169.333  Ft  ~      169  eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének 
organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 
igényű gyermekek, tanulók 

                  16.2.1.d (3)2 Általános Iskola 
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                            127.467 Ft  ~  127 eFt (állami) 
- 3. sz. mell. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi 
oktatás. Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma 
kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás. 

                 16.3 (3)2 Általános Iskola 
                           157.667 Ft   ~  158 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Intézményi társulás óvodájában, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók 
támogatása, 16.6.2.b A már működő társulások esetén 

             16.6.2.b(3)2 Általános iskola 1-4. évfolyam 
                     28.533 Ft   ~     29 eFt (állami) 
             16.6.2.b(4)2 Általános iskola 5-6. évfolyam 
                    14.267 Ft    ~     14 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 
            17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
               „-„  1.000 Ft  ~     „-„1 eFt (állami) 
és ezzel egyidejűleg 
- 2B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát  
                                                                                                                megemeli:   327  eFt-tal 

Ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                           249 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát           79 e Ft-tal 
- Ellátottak juttatása előirányzatát                             „-„1 e Ft-tal 

- - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
  - Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
   Normatív hozzájárulások előirányzatát                                            megemeli:     3416 eFt-tal 
 Kv. tv.: 

- 3. sz. mell. Középfokú iskola 15.c A 2009. évi költségvetési tv. alapján.   
          15.c(2)2 Gimnázium 9-10. évfolyam 
                338.667 Ft   ~      339 eFt (állami) 
          15.c(9)2 Gimnázium 12-13. évfolyam 
                  84.667 Ft    ~       85 eFt (állami) 
     - 3. sz. mell. Kollégiumok közoktatási feladatai 
       15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás.  

   A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
              15.f(4)2 Gimnázium 
                      677.333 Ft ~ 677 eFt (állami)    

- 3. sz. mell. Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 
   oktatás. Nappali rendszerű iskolai oktatásban nemzetiségi nyelven, valamint két  
   tanítási nyelven folyó oktatás. 

       16.4 A 2009. évi költségvetési tv. alapján. 
              16.4.(3)2 Gimnázium 

               362.667 Ft   ~   362 eFt (állami)                                              
   Nyelvi előkészítő évfolyamok 

             16.4.(7)2 Gimnázium 
                       90.667 Ft    ~    91 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása. Hátrányos 
   helyzetű tanulók iskolai programban való képzése. (AJTP keretében)  
   A 2009. évi költségvetési tv. alapján 

             16.5.1.b(1)2 Gimnázium 
                    228.000 Ft  ~      228 eFt (állami) 
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       Hátrányos helyzetű  tanulók kollégiumi nevelése (AJTP keretében) 
  A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
        16.5.1.c(1)2 Gimnázium 
                304.000 Ft   ~     304 eFt (állami) 

     - 3. sz. mell. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások.  
       Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés.  
       17.1  A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
            17.1.a(4) Gimnázium 
                    260.000 Ft  ~     260 eFt (állami) 
       Nappali tanulók tankönyvellátásnak támogatása 
            17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása. 
                   120.000 Ft  ~     120 eFt (állami) 
            17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
                      6.000 Ft   ~         6 eFt (állami) 
      Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
      17.3 A 2009. évi költségvetési tv. alapján 
            17.3.(4)2 Gimnázium 
                  944.000 Ft   ~    944 eFt (állami) 
A Normatív kötött  felhasználású támogatások előirányzatát               megemeli:       1   eFt-tal 
  - 8.sz.mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, 
     kötött felhasználású támogatásai (a 2009. évi költségvetési törvény 
     8. számú melléklete szerint) 
     I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
     I.4. sorsz. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
     I.4.2 2009/2010-es tanév 
               860  Ft   ~  1  eFt (állami) 
és ezzel egyidejűleg 
- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát 
                                                                                                             megemeli:    3417  eFt-tal 
     Ezen belül: 

    - Dologi kiadások előirányzatát                    3417 e Ft-tal 
-- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei bevételi előirányzatán belül: 
    Átengedett központi adók: SZJA bevétel előirányzatát             csökkenti: „-„ 
1665 eFt- tal 
    (A települési önkormányzat jövedelemdifferenciálódásának mérséklése) 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások, 
   Általános tartalék előirányzatát                                                     csökkenti:   „-„ 1665 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
513/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése: 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 6004 eFt-al 
 - kamatbevétel 425 eFt 
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 - áfa bevétel 2379 eFt 
 - tankönyv 3200 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  6.004 eFt-al 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül: 

 - Személyi juttatás előirányzatát csökkenti 2.000 eFt-al 
 - Munkaadói járulék előirányzatát csökkenti    640 eFt-al 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
 - Felhalmozási  kiadások előirányzatát  2.640 eFt-al 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
514/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009.évi költségvetése: 
- Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 1.180 eFt-al 
 - kamatbevétel 117 eFt 
 - áfa bevétel 1063 eFt 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.180 eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
515/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   megemeli   1039 eFt 
   - Közhasznú foglalkoztatás támogatása    1039 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát   megemeli     886 eFt-tal 
- Munkaadót terhelő járulékok  megemeli     153 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés 
 
 
516/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
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        Bevételi előirányzatán belül:                   
                   Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli:         700. eFt-al 
                      (Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel) 
                   Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli: 590. eFt-al 
        Kiadási előirányzatán belül 
                   Személyi juttatások előirányzatát csökkenti:                           1.900. eFt-al 
                   Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:     1.200. eFt-al 
                   Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                 4.390. eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
517/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Városi ifjúsági 
zenekar fellépéseihez esetenként szerzői jogdíj befizetési költség kapcsolódhat. Ezen 
költségek alkalmankénti kifizetéséről az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ intézkedik, 
utólagos fedezet biztosítása mellett. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester,  
             Onody Gyuláné igazgató Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
Határidő: értelem szerint 
 
 
518/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberényi-Bélmegyeri 
Iskola pályázati részvételét TÁMOP-3-1.5-09/A/2 kódszámú pályázaton, melyet a 
pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) 
támogatására írtak ki. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató 
Határidő: a pályázat beadására 2010. január 15. 
 
 
519/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, Puskin 
u. 45. szám, 1154 hrsz.-ú lakóház helyi védelem alá helyezés tárgyában benyújtott kérelmet 
leveszi napirendről, további tárgyalást tart szükségesnek a kérelmezővel az építészeti 
szakvélemény egyeztetése érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
520/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberény-Bélmegyer 
Kistérségi Általános Iskola – amennyiben talál olyan termelői csoportot, aki megfelel a 
129/2009.(X.8.) FVM rendeletben foglaltaknak – részt vegyen az iskolagyümölcs-
programban. 
Felelős: Öreg István főigazgató 
Határidő: 2009. október 30. 
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521/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat részére a Mezőberény Széchenyi u. 1. szám alatti telephely tetőbeázásának 
helyreállítási munkálatai fedezetéhez felújítási, kiadási előirányzatként a kivitelezési 
költségek 50 %-át, maximum 200.000,-Ft-ot biztosít a 2009. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  értelem szerint 
 
 
522/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem fogadja el a Mezőberény Város 
és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete pályázati elszámolását az Esélyegyenlőségi 
és információs nap elnevezésű rendezvényekről és a megítélt önkormányzati támogatást 
visszavonja. A támogatásra korábban megítélt 20.000,-Ft-al a 2009. évi költségvetés általános 
tartaléka megemelésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
523/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény városban, a helyi 
menetrendszerinti, helyi közforgalmi autóbusz közlekedési szolgáltatást a továbbiakban is a 
KÖRÖS-VOLÁN Zrt-vel, mint helyi személyszállítást végző közlekedés szolgáltatóval 
kívánja fenntartani, egyben elfogadja a helyi járat módosított menetrendjét, amely 2009. 
december 13-al kerül bevezetésre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a törvényi 
felhatalmazás alapján a KÖRÖS-VOLÁN Zrt-vel a hatályos Közszolgálati szerződés -2011. 
december 31. napjáig történő- meghosszabbításáról intézkedjen (a KÖRÖS-VOLÁN Zrt. 
14/2009. ikt.számú levelében foglalt, a közszolgálati szerződés 19. pontjának negyedik 
bekezdésére vonatkozó módosítási javaslata figyelembevételével). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
524/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy Károly István Mezőberény, Ady 
E. u. 26. szám alatti lakos átmeneti segély iránt benyújtott fellebbezését elutasítja, és 
Cservenák Pál Miklós polgármester által átruházott hatáskörben hozott 4026/2009. 
iktatószámú határozatot helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. október 31. 
 
 
525/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő- testülete a 432/2009.(VIII.31.) sz. 
végrehajtását tudomásul veszi azzal, hogy a lejárt lakáshitel tartozások esetében a 
Polgármesteri Hivatal a bírósági fizetési meghagyás kibocsátását, a lejárt szociális 
kölcsönöknél a póthagyatéki eljárás megindítását kezdeményezze, a behajthatatlan 
tartozásokat mutassa ki, és a Képviselő-testület engedélyével törölje le. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester, 
              Dr. Baji Mihály jegyző,  
              Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
526/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy az OMSZ részére a 3722/1 helyrajzi számú ingatlan telekmegosztása 
révén mentőállomás megépítéséhez szükséges 1000-1200 m2 méretű új telek létrehozásával a 
területet térítésmentesen biztosítsa, a szükséges szerződést aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
527/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a mezőberényi Hosszú-tó 
rehabilitációs munkáinak elvégzésére, a Közbeszerzési, Bíráló Bizottság javaslata alapján, a 
benyújtott ajánlatok közül a Bólem Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3. sz.) vállalkozást - 
melynek ajánlata nettó 42.800.000,- Ft - elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
528/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a LEADER keretében, 
„EMVA IV. tengelyében a térségi civil fejlesztő központ kialakítása” című pályázatot be 
kívánja adni, vállalva a pályázattal kapcsolatos ÁFA megfizetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
529/2009./X.26./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Közösségi 
közlekedés fejlesztése” DAOP-2009-3.2.1.A pályázati kiíráson részt kíván venni, csatlakozni 
kíván a Szarvas-Hunya-Gyomaendrőd települések által benyújtandó pályázathoz, Szarvas 
város gesztorságával. A képviselő-testület a szükséges fedezetet, 12.000.000,-Ft-ot, a 2009.-
2010. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja, és felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert a szerződés megkötésére. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy 
amennyiben Szarvas város nem vállalja a gesztorságot, abban az esetben az önkormányzat 
nem nyújt be pályázatot. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2009.(X.27.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK 
számú rendelete – továbbiakban R. - módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2009.(X.27.) önkormányzati 
rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú 
rendelet – továbbiakban R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2009.(X.27.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzati lakások lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló 13/2006.(IV.3.) 
MÖK számú rendelet – továbbiakban R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2009.(X.27.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK számú rendelete – továbbiakban R. - 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
530/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Pályázati önerő módosítás (DAOP-2009-5.1.2.B) 
2./ „IKT eszközök beszerzése” egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlatinak értékelése       
3./  „Cserefelépítményes kisteherautó beszerzése” -  beérkezett ajánlatainak értékelése  
4./ Geotermikus energia önerejének meghatározása  
5./ Civilek háza pályázati önerejének elfogadása 
6./ Ivóvízminőség-javító program 
7./ Egyéb bejelentés 
Zárt ülés: 
   Barex Kft. felszámolási eljárása (Mb. Hajnal u. 2-4.sz.) 
 
 
531/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-2009-5.1.2.B 
pályázati kiíráson részt kíván venni „A városkép javítása a lakosság identitástudatának 
növelése érdekében Mezőberényben” benyújtandó pályázattal - melynek fedezetét 
10.500.000,-Ft-ot – a 2009.-2010 évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja. 
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 362/2009./VII.13./sz. határozatát és a 
475/2009./IX.28./sz. határozatát. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
532/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „IKT eszközök beszerzése a 
Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének 
nevelés-oktatási intézményeiben” TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 egyszerű közbeszerzési 
eljárásra benyújtott ajánlatok közül a PC Trade Kft. (5600 Békéscsaba, Illésházi út 4. 
1/3.sz.)ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Indok: ajánlattevő bruttó megajánlása 8.011.431,-
Ft, a rendelkezésre álló fedezet bruttó összegénél magasabb, így ajánlata érvénytelen. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
533/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „IKT eszközök beszerzése a 
Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének 
nevelés-oktatási intézményeiben” TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 egyszerű közbeszerzési 
eljárás nyerteseként a TOPlapTOP Kft-ét (5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. 2/5.sz.) hirdeti 
ki. Az ellenszolgáltatás értéke: bruttó 6.849.990 Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
534/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „cserefelépítményes rendszerű 
kommunális gépjármű beszerzésre a város közterületek karbantartási feladatainak 
ellátásához” közbeszerzési eljárásra benyújtott három ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, 
mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok benyújtására került sor. Indokolás: az ajánlattevők 
közül a VERBIS Kft. (1151 Budapest. Mélyfúró u. 2/e.sz.)  nem teljesítette a hiánypótlást, a 
SIEX Kft. (9700 Szombathely, Csaba u. 10.sz.)  benyújtotta a hiánypótlást, de megfelelő 
referenciával nem rendelkezett, a HOROSZCOOP Kft. (1185 Budapest, Üllői u. 31-32.sz.) a 
hiánypótlást nem az előírtaknak megfelelően teljesítette. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
535/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energia hasznosítása 
Mezőberényben” KEOP-2009-4.2.0/B pályázati kiíráson való részvétel megtárgyalását leveszi 
napirendről, további tájékoztatást tart szükségesnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
536/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program IV. (LEADER) tengely Térségi Civil fejlesztő központ kialakítása 
című pályázati kiíráson részt kíván venni – „Civil központ kialakítása Mezőberényben (5650 
Mezőberény, Békési út 3, 1/3. hrsz.)” - melynek fedezetét 4.500.000,- Ft-ot – a 2009.-2010 
évi költségvetése /Általános tartalék/ terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
537/2009./XI.12./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Mezőberényi Bútoripari, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság vagyonaként mutatkozó Mezőberény Hajnal utca 2-4. sz. alatti ingatlanára 
45.200.000 Ft, valamint a fenti cég ingóságaira 10.800.000 Ft, így összességében 56.000.000 
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Ft nettó vételi ajánlatot, valamint 14.000.000 Ft Áfa, összesen bruttó 70.000.000 Ft-os vételi 
ajánlatot tegyen. A fedezet biztosítása a 2009. évi költségvetés terhére történik. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
538/2009./XI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ K&H Bank tájékoztatója 
2./ Tájékoztató a geotermikus energia megvalósításáról (535/2009./XI.12./sz.hat.) 
      - a benyújtandó pályázat önerejének meghatározása 
 
 
539/2009./XI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K&H Bank Zrt. tájékoztatóját 
tudomásul vette, felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a Treasury 
keretszerződés aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
540/2009./XI.18./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2009-4.2.0/B 
pályázati kiíráson részt kíván venni – „Geotermikus energia hasznosítása Mezőberényben”-, 
melynek fedezetét 205.323.569,- Ft-ot – a 2009.-2010.-2011. évi költségvetések terhére 
biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
 
541/2009./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli zárt ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
- a Mezőberényi Bútor Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. felszámolásával kapcsolatos 

döntés (versenytárgyalás) 
 
 
542/2009./XI.24./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 537/2009./XI.12./sz. határozatát 
oly módon módosítja, hogy Cservenák Pál Miklós polgármestert felhatalmazza, hogy  
maximum bruttó 100.000.000 Ft-os vételi ajánlatot tehet a Mezőberényi Bútoripari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság vagyonáért. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
543/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről      
      II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 382/2009./VIII.31./sz., 

386/2009./VIII.31./sz., 433/2009./VIII.31./sz,. 434/2009./VIII.31./sz, 
443/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 450/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 
452/2009./IX.28./sz., 453/2009./IX.28./sz., 454/2009./IX.28./sz., 455/2009./IX.28./sz., 
456/2009./IX.28./sz., 457/2009./IX.28./sz., 458/2009./IX.28./sz., 459/2009./IX.28./sz., 
460/2009./IX.28./sz., 461/2009./IX.28./sz., 462/2009./IX.28./sz., 463/2009./IX.28./sz., 
464/2009./IX.28./sz., 465/2009./IX.28./sz., 472/2009./IX.28./sz., 473/2009./IX.28./sz., 
489/2009./X.12./sz., 499/2009./X.26./sz., 500/2009./X.26./sz., 501/2009./X.26./sz., 
502/2009./X.26./sz., 508/2009./X.26./sz., 511/2009./X.26./sz., 512/2009./X.26/sz., 
513/2009./X.26./sz., 514/2009./X.26./sz., 515/2009./X.26./sz., 516/2009./X.26./sz., 
517/2009./X.26./sz., 518/2009./X.26./sz., 521/2009./X.26./sz., 522/2009./X.26./sz., 
524/2009./X.26./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

      II/2. Kovács Edina igazgató munkaköri leírása (469/2009./IX.28./sz. hat.) 
      II/3. Gépjárműhasználat szabályozása (490/2009./X.12./sz. hat.) 
      II/4. FEUVE szabályzatok (5 intézmény) 
      II/5. Mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítására javaslat 
      II/6. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
       - átcsoportosítások, fedezetbiztosítások ( 6 db határozat) 
       - Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 

2/2009./II.24./MÖK számú rendelet módosítása 
       - Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
IV./ Mezőberény Város 2010. évi költségvetési koncepciója 
V./ Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
VI. Bejelentések 

VI/1. MÖK támogatás lemondása (Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat) 
VI/2. A Petőfi Sándor Gimnázium minőségirányítási programja végrehajtásának 

értékelése és intézkedési tervének jóváhagyása 
VI/3. Az Összevont Óvodák minőségirányítási programja végrehajtásának értékelése és 

intézkedési tervének jóváhagyása 
VI/4. A P.S. Gimnázium SZMSZ módosítása 
VI/5. A közoktatási intézményeink alapító okiratának kiegészítése  
VI/6. A P.S. Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítása 
VI/7.Mezőberény város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosítása 

(123/2009./III.30./sz. hat.) 
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VI/8. A hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) 
MÖK számú rendelet módosítása 

VI/9. Könyvtárhasználati szabályzat 
VI/10. Magyar Rádió érdeklődése a decemberben megjelenő Magyar harangok 2. 

kötetéről 
VI/11.Gyomaendrődi ajánlat a turisztikai kiadványukban való megjelenésre 
VI/12. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
VI/13. Tiszteletdíjról való lemondás (Szilágyiné Kemény Mária) 
VI/14. Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére játékvásárlásra, egyéb 

karbantartási kiadásokra fedezetbiztosítás 
VI/15.Tetétlen Község Önkormányzatának levele (próbaper a Magyar Állammal 

szemben) 
VI/16. Hír6.hu hírportál bemutató levél 
VI/17. Magyarok Szövetsége Társadalmi Tájékoztató Iroda levele 
VI/18. Mezőberény város jóváhagyott Rendezési tervének módosítása 
           - a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK. rendelet 

módosítása 
VI/19. A szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban való ellátása 
VI/20. Best Controll Team Kft. szolgáltatására ajánlat 
VI/21. Mezőberény 2010-es naptára 
VI/22. TV2 2010. évi ajánlata 
VI/23. Tiszteletdíjról való lemondás (Szekeres Józsefné) 
VI/24. A Római Katolikus templom tatarozására fedezet biztosítása 
VI/25. Egyéb bejelentés 
           - szociális kistérségi társulás dolgai 

VII. Zárt ülés 
VII/1. Pályázat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre 
VII/2. Famíliatészta Élelmiszer és Kereskedelmi Kft. telekrész vásárlási kérelme  
VII/3. Szűcs Mihály Békés, Csallóköz u. 26. sz. alatti lakos telekrész vásárlási kérelme  

(5208 hrsz.) 
VII/4. Vagyont növelő beruházáshoz „Mezőberény” kötvényből fedezetbiztosítás  
VII/5. Telekrészek megvásárlása (NIF Zrt.) 
VII/6. Egyéb bejelentés 

VIII. - II. nyílt ülés 
      - Átcsoportosítás  

 
 
544/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. október 26-i zárt testületi 
üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
 
545/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a november 12-i rendkívüli nyílt és 
zárt, testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
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546/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. november 18-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
547/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a november 24-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
548/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
549/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 382/2009./VIII.31./sz., 
386/2009./VIII.31./sz., 433/2009./VIII.31./sz,. 434/2009./VIII.31./sz, 443/2009./IX.28./sz., 
451/2009./IX.28./sz., 450/2009./IX.28./sz., 451/2009./IX.28./sz., 452/2009./IX.28./sz., 
453/2009./IX.28./sz., 454/2009./IX.28./sz., 455/2009./IX.28./sz., 456/2009./IX.28./sz., 
457/2009./IX.28./sz., 458/2009./IX.28./sz., 459/2009./IX.28./sz., 460/2009./IX.28./sz., 
461/2009./IX.28./sz., 462/2009./IX.28./sz., 463/2009./IX.28./sz., 464/2009./IX.28./sz., 
465/2009./IX.28./sz., 472/2009./IX.28./sz., 473/2009./IX.28./sz., 489/2009./X.12./sz., 
499/2009./X.26./sz., 500/2009./X.26./sz., 501/2009./X.26./sz., 502/2009./X.26./sz., 
508/2009./X.26./sz., 511/2009./X.26./sz., 512/2009./X.26/sz., 513/2009./X.26./sz., 
514/2009./X.26./sz., 515/2009./X.26./sz., 516/2009./X.26./sz., 517/2009./X.26./sz., 
518/2009./X.26./sz., 521/2009./X.26./sz., 522/2009./X.26./sz., 524/2009./X.26./sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
550/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat intézményvezetőjének munkaköri leírását az előterjesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja. 
A jóváhagyott munkaköri leírás a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Szervezeti és 
Működési Szabályzat 1/B. számú mellékletét képezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: azonnali 
 
 
551/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 135/2009./III.30./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi és egyetért azzal, hogy a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett 
magasabb vezetője részére 2009. évre prémium feladatok kitűzésénél a prémiumi feladatok 
értékelési határideje 2010. januári testületi ülés. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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552/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hivatali gépjárművek 
üzemeltetésére, hivatali gépjárművek magáncélú használatának elszámolására vonatkozó 
szabályzatot elfogadja azzal, hogy a szabályzat 8.) pontja az alábbival egészüljön ki: A 
gépjármű használat magába foglalja a gépjármű korlátozás nélküli személyes használatát is, 
amellyel kapcsolatos valamennyi költség (díj, adó, stb.) megfizetését a tulajdonos vállalja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
553/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
módosított szervezeti és működési szabályzata 5. sz. mellékletét (FEUVE kapcsolatos 
szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenőrzési nyomvonalban lévő határidők 
felülvizsgálatát az intézményvezetők folyamatosan kövessék. A képviselő-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2009. december 1.  
 
 
554/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ módosított szervezeti és működési szabályzata 2. sz. mellékletét (FEUVE 
kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenőrzési nyomvonalban lévő határidők 
felülvizsgálatát az intézményvezetők folyamatosan kövessék. A képviselő-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné  igazgató 
Határidő: 2009. december 1. 
 
 
555/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
módosított szervezeti és működési szabályzata 2. sz. mellékletét (FEUVE kapcsolatos 
szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenőrzési nyomvonalban lévő határidők 
felülvizsgálatát az intézményvezetők folyamatosan kövessék. A képviselő-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: 2009. december 1. 
 
 
 
556/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat módosított szervezeti és működési szabályzata 3. sz. mellékletét (FEUVE 
kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja azzal, hogy az ellenőrzési nyomvonalban lévő határidők 
felülvizsgálatát az intézményvezetők folyamatosan kövessék. A képviselő-testület a korábbi 
szabályozást hatályon kívül helyezi. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2009. december 1. 
 
 
557/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal módosított 
szervezeti és működési szabályzata mellékletét (FEUVE kapcsolatos szabályozás) jóváhagyja 
azzal, hogy az ellenőrzési nyomvonalban lévő határidők felülvizsgálatát az intézményvezetők 
folyamatosan kövessék. A képviselő-testület a korábbi szabályozást hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2009. december 1. 
 
 
558/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mozgáskorlátozott parkolóhelyek 
helyszíneinek kialakításáról szóló tájékoztatót elfogadta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
559/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a 2010. márciusi testületi ülésre kerüljön kidolgozásra a parkoló helyek kialakításának 
önkormányzati rendeletben való szabályozása. 
Felelős:  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2010. márciusi testületi ülés. 
 
 
560/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
561/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
   Támogatásértékű bevételek Működési célra bevételi előirányzatát megemeli:       227 eFt-tal 

   751 186 szakf. Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok  
   végrehajtása. (2009.október 11-i Időközi helyi önkormányzati választás) 

és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatát             megemeli:       227 eFt-tal 

   751 186 szakf. Önkormányzati képviselő választással kapcsolatos feladatok  
   végrehajtása. (2009.október 11-i Időközi helyi önkormányzati választás) 

      ezen belül: 
        - Személyi juttatások előirányzata                     102 eFt 
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        - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata    18 eFt 
        - Dologi kiadások előirányzata                          107 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
562/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH.  int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül az 
Önkormányzatok költségvetési támogatása,  
Központosított támogatások előirányzatát                   megemeli: 16 729 eFt-tal 
(2009. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 

- Személyi juttatások előirányzatát       1104 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát       298 e Ft-tal 

2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát     1249 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      400 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     2827 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      905 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       2903 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát        763 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       543 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      156 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       2971 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát        951 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások előirányzatát     1055 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát      337 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 
   (Kisegítő mg. szolg.) 

- Személyi juttatások előirányzatát     202 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      65 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
563/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül:  
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra előirányzat  megemeli     2828 e Ft-tal 
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(Petőfi u. 27. Családsegítő Központ akadálymentesítése  
          DARFT által kiírt –Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  

DAOP.2007.4.3.1. pályázat) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:    2828 e Ft-tal 
         (Petőfi u. 27. Családsegítő Központ akadálymentesítése 
          DARFT által kiírt –Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz –  

DAOP.2007.4.3.1. pályázat) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
564/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül:  
    Pénzforgalom nélküli bevételek, előző évi előirányzat maradvány felhasználás  
    előirányzatát                                                                                   megemeli:    28363 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli:  
7-5 cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Támogatás értékű kiadások működési célra  
Előző évi előirányzat maradvány átadás intézményeknek  
kiadási előirányzatát                                                   28363 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
565/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
--7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások előirányzatát                                             csökkenti: „-„ 46106 eFt-tal 
   Geotermikus energia felhasználására pályázati saját forrás biztosítás,  
   2009. évi fel nem használt ütem terhére, Általános tartalék állomány feltöltés. 
és ezzel egyidejűleg 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát  megemeli:      46106 eFt-tal 
-- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„ 46106 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
- Felhalmozási kiadások előirányzatát                                             megemeli:     15868 eFt-tal 
   Mezőberény Kálmán fürdő fejlesztés: Pancsoló medence  
   építése:                                                                  15868 eFt 
   (LEKI – 2008. évi ütem) 
- Felújítási kiadások előirányzatát                                                   megemeli:     30238 eFt-tal 
   Városi utak, járdák felújítása. 
    - Szilárd burkolat nélküli utcák leaszfaltozása:   13435 eFt 
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       (LEKI – 2008. évi ütem) 
    - Úthálózat felújítása Mezőberény belterületén: 16803 eFt 
       (Darft-TEUT tám.: 2008. évi ütem) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
566/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német  
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti:  „-„ 200 eFt.tal 
     Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére támogatás: 
      - könyvkiadás:                                         200 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Végleges Pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát       megemeli:        200 eFt-tal 
     - Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület kiadásában  
        megjelenő „Fejezetek a mezőberényi németek történetéből”  
        (A német nyelv térvesztése és revitalizációja Mezőberényben a  
        XIX-XX. században.) című könyv megjelenésének támogatása: 200 eFt  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
567/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés  
bevételeit  4416071  eFt előirányzattal 
                 3708290   eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:   -56582  eFt ) 
kiadásait    4416071   eFt előirányzattal, 

      1979442   eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:    -47595  eFt ) 
az egyenleget    1728848   eFt-tal jóváhagyja, és a 2009 évi költségvetés alapján a 2009 I-III. 
negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
568/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2010. évi költségvetési 
koncepciójáról készített előterjesztést elfogadja, és kéri a tisztségviselőket, a képviselőket, az 
intézményvezetőket, hogy az előterjesztés alapján gondolják át a következő évi költségvetés 
előkészítése során milyen lépéseket látnak indokoltnak megtenni a működőképesség 
megtartása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
569/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város esélyegyenlőségi 
tervének  2009. évi  teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.  Kéri, hogy a városi 
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esélyegyenlőségi terv módosítása – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény 2009. évi változásának megfelelően – 2010. júniusáig,  
jogszabály szerinti esélyegyenlőségi szakértő bevonásával történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, 2010 június 
 
 
570/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőberényi 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat az idei szakmai napjához az önkormányzati 
támogatást nem használhatta fel, így arról lemond. A támogatásként megítélt és fel nem 
használt 40.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
571/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Gimnázium minőségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es tanévi intézményi 
értékelését és a következő tanévre megjelölt intézkedési tervét. Az intézményi 
minőségirányítási programot a PSG honlapján is nyilvánosságra kell hozni. Kéri, hogy a 
minőségirányítási program felülvizsgálata során építsék be az országos kompetencia mérés és 
értékelés eredményeit, valamint az igény és elégedettség, illetve elégedetlenségmérés 
tapasztalatait is. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
572/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Összevont Óvodák 
minőségirányítási programja végrehajtásának 2008-2009-es nevelési évi intézményi 
értékelését és a folyó nevelési évre megjelölt intézkedési tervét.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
573/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Gimnázium  szervezeti és működési szabályzatának kiegészítését az „átruházott 
nevelőtestületi hatáskörök” elnevezésű résszel (a tanulók fegyelmi ügyeivel kapcsolatban). 
Kéri, hogy az intézmény pótlólag csatoljon be a jogszabályi előírásnak megfelelő 
jegyzőkönyv másolatot az Iskolaszék és a Diákönkormányzat üléséről, azt a képviselő-testület 
2009. decemberi ülésére terjessze elő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2009. december 1., ill. decemberi testületi ülés. 
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574/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák alapító 
okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
575/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
576/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésben 
foglaltak szerint, egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

577/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi Sándor 
Gimnázium kollégiumi házirendjének módosítását azzal, hogy az intézmény pótlólag 
csatoljon be a jogszabályi előírásnak megfelelő jegyzőkönyv másolatot az Iskolaszék, a 
Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat üléséről, azt a képviselő-testület 2009. decemberi 
ülésére terjessze elő. 
 A házirendet a nevelési-oktatási intézmény honlapján is nyilvánosságra kell hozni. A 
házirend egy példányát a változtatáskor, egyébként a kollégiumba történő beiratkozáskor a 
szülőnek, tanulónak át kell adni. Az új házirend hatályba léptetésének napja): 2010. január 4. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: értelem szerint, ill.  
 

578/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közoktatási intézményei és a Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartó által jóváhagyott szabályzataiban az eljárási 
határidőket a 35/2009.(XI.18.) OKM rendelet alkalmazásával hagyja jóvá és egyidejűleg kéri 
az eddigi határidők módosítását és alkalmazását. Az intézmények szabályzataik legközelebbi 
módosításakor azokat már csak az új határidőket jelölhetik meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Gubis Andrásné óvodavezető 
                Kovács Edina igazgató 
                Öreg István főigazgató 
                Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2009. december 1. 
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579/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 123/2009./III.30./számú 
határozattal elfogadott 2009. évi közfoglalkoztatási tervének módosításával az 
előterjesztésben kiadottak szerint egyetért, és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
2009. évi közfoglalkoztatási tervezetet elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  2009. november 30. 
 
 
580/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó közcélú 
foglalkoztatást az intézmények útján szervezi meg. 
A Képviselő-testületnek utasítja Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a 2009. évi 
közfoglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolóval egyidejűleg – melynek határideje 2009. 
december 31. – a 2010. évre vonatkozó közcélú foglalkoztatás keretében végzendő feladatok 
ellátására szóló megállapodásokat az intézményekkel kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
 
 
581/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város szerkezeti 
tervének módosítását jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
Mezőberény város igazgatási területén az egyes területek felhasználásának-, a területek 
alakításának-, szükséges védelmének a módját, a település működéséhez szükséges műszaki 
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és 
elrendezését csak a jelen határozat mellékletét képező, a CSABATERV BT. által készített és 
2009 november 30-ai keltezéssel ellátott SZE-1/1-2 jelű 1:4000 méretarányú belterületi, 
valamint az SZE-2/1-2 jelű M=1:15 000 méretarányú külterületi szerkezeti tervek, valamint 
az alábbi szöveges leírásban foglaltak szerint lehet. 
A fentiekben meghatározott tervdokumentumok legfeljebb a jelen határozat hatálybalépésétől 
számított 10 éves időtartamig érvényesek, ezen idő eltelte után azok felülvizsgálatáról, 
szükség esetén a módosításukról, vagy új terv elkészítéséről gondoskodni szükséges.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
582/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz közlekedési 
szolgáltatás 2010. évi működéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez) a Körös Volán Zrt részére bruttó 400 eFt, azaz 
négyszázezer forint saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
biztosít, mely kiadás a 2010. évi költségvetési rendeletben megtervezésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
583/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát elfogadja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
584/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a MR1-Kossuth 
Rádió Főszerkesztőségének a Magyar harangok 2. sz. kötetéből az OPS Kulturális Központ 
könyvtára vásároljon egy példányt, és a kiadvány megjelenésével kapcsolatban kezdeményezi 
a I. ker. Evangélikus Egyház megkeresését. Kéri az előbbiekről a Magyar Rádió 
főszerkesztőségének tájékoztatását. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              OPSKK igazgatója 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
585/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Gyomaendrőd polgármestere és a 
gyomaendrődi Tourinform-iroda vezetője  megkeresésére úgy dönt, hogy köszönetet mond a 
tervezett turisztikai kiadványukban való megjelenés lehetőségért, de a jelen költségvetési 
helyzetben nem kíván élni vele. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
586/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát  megemeli:   33947 eFt-tal 
       TÁMOP 314-08/2 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése  
        Mezőberény  és mikro térségének nevelési-oktatási intézményeiben. 
és ezzel egyidejűleg 
 --7-5. cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatát      megemeli:    27087 eFt-tal 
    ezen belül:  
        Személyi juttatások előirányzat                                          4780  eFt 
        Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat                        1128 eFt  
        Dologi kiadások előirányzat                                              21179 eFt 
 --7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások  
    előirányzatát                                                                                  megemeli:     6860 eFt-tal 
 TÁMOP 314-08/2 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek a megteremtése  
 Mezőberény és mikro térségének nevelési-oktatási intézményeiben. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
587/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyiné 
Kemény Mária a 2008.12.01.-2009.11.30-ig időszakra, Oktatási és Kulturális Bizottsági 
tagként részére megállapított tiszteletdíjáról: 254.000 Ft-ról lemond. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
588/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 286 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 254 eFt 
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   32 eFt 
ezzel egyidejűleg 
2/A cím: Összevont Óvodák kiadásai, Dologi kiadások előirányzatát megemeli:     286 eFt-tal 
               Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére,  
               játékvásárlásra és egyéb karbantartási, korszerűsítési kiadásokra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
589/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tetétlen Község 
Önkormányzatának szándékával egyet ért, törekvéseit értékeli, de a perben (próbaper a 
Magyar Állammal szemben) nem kíván részt venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
590/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetet mond a WEB AND 
SALES MEDIA Kft.-nek a Hír6.hu hírportálon való települési megjelenési és online 
közvetítési lehetőség biztosításáért, árajánlatukért, de tekintettel az önkormányzat 
költségvetési helyzetére, nem kívánja a felajánlott szolgáltatásokat igénybe venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
591/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarok Szövetsége 
Társadalmi Tájékoztató Iroda tájékoztatóját köszönettel tudomásul veszi, de nem kíván élni a 
lehetőséggel. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
592/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, köszönetet mond a Best Controll 
Team Kft.-nek az Önkormányzati működtetés elősegítésére vonatkozó szolgáltatási 
árajánlatáért, de tekintettel az önkormányzat költségvetési helyzetére, nem kívánja a 
felajánlott szolgáltatást igénybe venni. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
593/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetet mond a Tóth és Társa Kft.-
nek Mezőberény 2010-s naptárának elkészítésére vonatkozó árajánlatáért, de tekintettel az 
önkormányzat költségvetési helyzetére, nem kívánja a felajánlott szolgáltatást igénybe venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
594/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a korábban hozott 140/2009.(03.30.) 
határozatát megerősítve, köszönetet mond a TV2-nek a „Kalandjárat az útitárs Kandász 
Andrea” című műsorban való megjelenés lehetőségéért, de az önkormányzat a szponzorként 
fizetendő díjat egyik kategóriában sem tudja biztosítani. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
595/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szekeres 
Józsefné a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnökeként részére megállapított november havi 
tiszteletdíjából: 45.000 Ft-ról lemond.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
596/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 59 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       -   45 eFt 
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   14 eFt 
ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH. Egyéb működési kiadások, Végleges pénzeszköz átadás  
               fejlesztési célra előirányzatát                                             megemeli:        59 eFt-tal 
               A Római Katolikus templom tatarozására fedezet biztosítás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
597/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Bálint Tünde Elza 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Rácz Elza Mária) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
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Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
598/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Bencsik Márta 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Petrics Ildikó) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
599/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Dombi Imre Máté 8.e osztályos tanuló (anyja neve: Braun Erika) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
600/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Gulyás Gréta 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Udvarnoki Ibolya) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott 
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
601/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
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hogy Katona Tünde 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Somlyai Katalin) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
602/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Mizsik Beáta 8.f osztályos tanuló (anyja neve: Gergely Mária) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
603/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Nagy Dániel 8.d osztályos tanuló (anyja neve: Komlódi Julianna) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
604/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Ráksi Dániel 8.c  osztályos tanuló (anyja neve: Horváth Noémi Eleonóra) Mezőberény 
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
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605/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Uhrin Attila 8.e osztályos tanuló (anyja neve: Gál Csilla Erika) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
606/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Varga Tünde Katica 8.e osztályos tanuló (anyja neve: Köpe Tünde Erzsébet) 
Mezőberény település képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János 
Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
607/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzatának képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Zsíros Csaba 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Boldizsár Irén) Mezőberény település 
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó 
Programjában. Az önkormányzat csak elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem 
tud nyújtani számára.  
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre a kiválasztott  
közoktatási intézménybe (Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium, Mezőberény) küldje meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 11. 
 
 
608/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Mezőberény, belterület 3722/1 hrsz-ú telekből kb. 1184 m2 területű, a 
Mezőberény, belterület 3714/2 hrsz-ú területtel szomszédos telekrészt 850 Ft/m2 + ÁFA áron 
kívánja értékesíteni a Famíliatészta Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (Mezőberény, 
Hajnal u. 6. sz.) részére. 
Az adásvétellel kapcsolatos és a telekkialakítási  költségek a kérelmezőt terhelik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
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609/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Mezőberény, Laposi kert VI-os kapu, 5208 hrsz.-ú ingatlan 1/2 részét 
10.000,- Ft áron kívánja értékesíti Szűcs Mihály (Békés, Csallóköz u. 26.) részére, azzal a 
feltétellel, hogy az elővásárlásra jogosult  Balogh Krisztián (Mezőberény,  Gyóni Géza u. 54. 
sz.) elővásárlási jogáról lemond. Az adásvétellel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
610/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vagyon gyarapodás céljából meg 
kívánja vásárolni a Mezőberényi Bútor Rt. „felszámolás alatt” (5650 Mezőberény, Hajnal u. 
2-4.) meglévő ingó és ingatlan vagyonát. A vásárláshoz (vételár: 61000 eFt.) igénybe kíván 
venni a „Mezőberény” kötvény kibocsátásából származó forrásból 61000 eFt-ot. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírásával, és felhatalmazza továbbiakban a „Mezőberény” kötvényből a 
szerződésben rögzített összeg: 61000 eFt lehívására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
611/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
által, a „Gyoma-Békéscsaba-Lökösháza vonalszakasz vágányrehabilitációs munkáinak 
megvalósításához” szükséges területek megvásárlására tett ajánlatának tárgyalását leveszi 
napirendről azzal, hogy a decemberi ülésre pontosítva történjen meg a telekalakításról készült 
vázrajzok előterjesztése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. decemberi testületi ülés 
 
 
612/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik.  
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül:  
  Pénzforgalom nélküli kiadások, Zárolt kötelezettséggel terhelt tartalék 
  előirányzatát                                                                              csökkenti:    „-„   61000 eFt-tal 
  („Mezőberény” Kötvényből igénybevétel.) 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül: 
   Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
   előirányzatát                                                                           csökkenti:     „-„  2700 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    Felhalmozási kiadások: 
    A Mezőberényi Bútor Rt. „felszámolás alatt” (5650 Mezőberény, Hajnal 
    u. 2-4.) meglévő ingó és ingatlan vagyonának megvásárlása, 
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    kiadási előirányzatát                                                                 megemeli:       63700 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
613/2009./XI.30./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 136/2009./III.30./sz. határozatát 
annyiban módosítja, hogy a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője 
részére 2009. évre prémium feladatok kitűzésénél a prémium kifizetésének határideje nem 
2009. december 31., hanem 2010. március 31.-e.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2009.(XII.01.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
2/2009.II.24./MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2009.(XII.01.) önkormányzati 
rendelete a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet – 
továbbiakban R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2009.(XII.01.) önkormányzati 
rendelete a hatósági árformába tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) 
MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
614/2009.(XII.14.) számú testületi határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztett napirendi pontokat 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
 
 

*** 
 
 
615/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
I./ I/1. Tájékoztató az   előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.  
    I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
Bejelentés      

V/1. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program társulási megállapodása 
V/2. Vagyonkezelési szerződés a Békés Megyei Vízművek Zrt.-vel 
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V/10. Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatási díjainak megállapításáról és 
a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) sz. rendelet módosítása  

II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről      

      II/1.Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 363/2009./VII.13./sz., 372/2009.(VIII.04.)sz., 
373/2009.(VIII.04.)sz., 477/2009./IX.28./sz., 488/2009./X.12./sz., 526/2009./X.26./sz., 
527/2009./X.26./sz., 531/2009./XI.12./sz., 536/2009./XI.12./sz., 539/2009./XI.18./sz., 
550/2009./XI.30./sz., 552/2009./XI.30./sz., 553/2009./XI.30./sz., 554/2009./XI.30./sz., 
555/2009./XI.30./sz., 556/2009./XI.30./sz., 557/2009./XI.30./sz., 558/2009./XI.30./sz., 
561/2009./XI.30./sz., 562/2009./XI.30./sz., 563/2009./XI.30./sz., 564/2009./XI.30./sz., 
565/2009./XI.30./sz., 566/2009./XI.30./sz., 571/2009./XI.30./sz., 572/2009./XI.30./sz., 
574/2009./XI.30./sz., 575/2009./XI.30./sz., 576/2009./XI.30./sz., 578/2009./XI.30./sz., 
579/2009./XI.30./sz., 582/2009./XI.30./sz., 583/2009./XI.30./sz., 584/2009./XI.30./sz., 
585/2009./XI.30./sz., 587/2009./XI.30./sz., 589/2009./XI.30./sz., 590/2009./XI.30./sz., 
591/2009./XI.30./sz., 592/2009./XI.30./sz., 593/2009./XI.30./sz., 594/2009./XI.30./sz., 
595/2009./XI.30./sz., 610/2009./XI.30./sz., 607/2009./XI.30./sz., 606/2009./XI.30./sz., 
605/2009./XI.30./sz., 604/2009./XI.30./sz., 603/2009./XI.30./sz., 602/2009./XI.30./sz., 
601/2009./XI.30./sz., 600/2009./XI.30./sz., 599/2009./XI.30./sz., 598/2009./XI.30./sz., 
597/2009./XI.30./sz., 520/2009./X.26./sz., 491/2009./X.12./sz. határozatok 
végrehajtásáról. 

      II/2. 573/2009./XI.30./sz, 577/2009./XI.30./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtása 
              (Gimnázium SZMSZ-éhez pótanyag) 
      II/3. Mezőberény Város 2009. évi közfoglalkoztatási beszámolója 
      II/4.Napirendről levéve: OPSKK Könyvtárban állományellenőrzés alapján készített törlési 

jegyzék (431/2009./VIII.31./sz.hat.) 
      II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Mezőberény Város 2010. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadása 
V./ Bejelentések 

V/3. Köztisztviselők 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitűzéseinek 
meghatározása 

V/4. Magánszemélyek kommunális adója rendelet módosítása 
V/5. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997.(IV.21.) számú 

rendelet módosítása 
V/6. MÖK támogatás lemondása (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) 
V/7. MÖK támogatás lemondása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) 
V/8. A szociális étkeztetés intézményfenntartó társulásban való ellátása 
        - megállapodás étkeztetési feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződésről 
V/9. Békéscsaba és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése   
V/11. Szakmai és informatikai feladatok támogatása a 28/2009.(VIII.19.) OKM rendelet 

alapján 
V/12. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások. 2009. évet érintő előirányzat rendezések 
V/13. Előirányzat rendezés: a 2009. évi gyermekélelmezési intézményi elszámolás 

alapján 
V/14. Intézményi átcsoportosítások 
V/15. MÖK támogatás lemondása (Általános Iskola DSE) 
V/16.Társulási megállapodás módosítása 

       V/17. Egyéb 
VI. Zárt ülés 

VI/1. Kormányos Ferenc lakóház bérleti díjának elengedésére vonatkozó kérelme 



178 

VI/2. Útburkolat által elfoglalt telekrész vásárlás (0404/37, 0404/38. hrsz.) 
VI/3. Ingatlan vásárlás hátralék 
VI/4. Bajcsy Zs. utcai lakók kérése a Bajcsy Zs. u. 20. szám előtt lévő közkifolyó 

visszaállításáról 
VI/5. Bencsik Jánosné Mezőberény, Csabai u. 32. sz. alatti ingatlanának kisajátításra 

történő felajánlása 
VI/6. Egyéb 

 
 
616/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. november 30-i zárt, valamint 
november 30-i II. nyílt testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
617/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
618/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Program „Közép-Békési Térség” Önkormányzati Társulás társulási megállapodását érintő 
tájékoztatást, és az előterjesztés mellékletében foglaltakat elfogadja, egyben felhatalmazza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
619/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
vagyonkezelési szerződés tervezetét nem fogadja el, önkormányzati vagyont 
vagyonkezelésébe nem kíván adni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
620/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. 
évre tett, Mezőberény Város Önkormányzatát érintő rekonstrukciós javaslatát, valamint a 
2010. évre tett bérleti díj összegére vonatkozó javaslatát elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
621/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 363/2009./VII.13./sz., 
372/2009.(VIII.04.)sz., 373/2009.(VIII.04.)sz., 477/2009./IX.28./sz., 488/2009./X.12./sz., 
526/2009./X.26./sz., 527/2009./X.26./sz., 531/2009./XI.12./sz., 536/2009./XI.12./sz., 
539/2009./XI.18./sz., 550/2009./XI.30./sz., 552/2009./XI.30./sz., 553/2009./XI.30./sz., 
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554/2009./XI.30./sz., 555/2009./XI.30./sz., 556/2009./XI.30./sz., 557/2009./XI.30./sz., 
558/2009./XI.30./sz., 561/2009./XI.30./sz., 562/2009./XI.30./sz., 563/2009./XI.30./sz., 
564/2009./XI.30./sz., 565/2009./XI.30./sz., 566/2009./XI.30./sz., 571/2009./XI.30./sz., 
572/2009./XI.30./sz., 574/2009./XI.30./sz., 575/2009./XI.30./sz., 576/2009./XI.30./sz., 
578/2009./XI.30./sz., 579/2009./XI.30./sz., 582/2009./XI.30./sz., 583/2009./XI.30./sz., 
584/2009./XI.30./sz., 585/2009./XI.30./sz., 587/2009./XI.30./sz., 589/2009./XI.30./sz., 
590/2009./XI.30./sz., 591/2009./XI.30./sz., 592/2009./XI.30./sz., 593/2009./XI.30./sz., 
594/2009./XI.30./sz., 595/2009./XI.30./sz., 610/2009./XI.30./sz., 607/2009./XI.30./sz., 
606/2009./XI.30./sz., 605/2009./XI.30./sz., 604/2009./XI.30./sz., 603/2009./XI.30./sz., 
602/2009./XI.30./sz., 601/2009./XI.30./sz., 600/2009./XI.30./sz., 599/2009./XI.30./sz., 
598/2009./XI.30./sz., 597/2009./XI.30./sz., 520/2009./X.26./sz., 491/2009./X.12./sz. 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
622/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium 
573/2009./XI.30./sz. és az 577/2009./XI.30./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásaként, 
a hiánypótlást - Diákönkormányzat és az Iskolaszék jegyzőkönyveinek megküldése - 
elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
623/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2009. évi 
közfoglalkoztatási beszámolójával egyetért, azt elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
624/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
625/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város 2010. évi 
költségvetésének I. fordulós tárgyalása során Hoffmann Dániel képviselő kezdeményezését - 
mely szerint az intézményvezetők dolgozzanak ki saját hatáskörűkben olyan nagyságrendű 
költségvetést, ami a mostaninak 8%-al való csökkentését magában hordja-, nem támogatta.  
 
 
 
626/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri az intézményei vezetőit, hogy 
a 2010. évi költségvetés egyensúlyi helyzetének javítása érdekében intézményi 
költségvetéseik esetében írásban tegyenek javaslatot, alternatívák kidolgozásával a feladat 
ellátásaikkal kapcsolatosan a bevételi előirányzatok növelésére, a kiadási előirányzatok 
csökkentésére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. január 11. 
 
 
627/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a testület tagjait, hogy írásban 
tegyenek javaslatot a 2010. évi költségvetés bevételeinek növelésére illetve a kiadások 
csökkentésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. január 11. 
 
 
628/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kovács Lászlóné képviselő 
kezdeményezését támogatta arról, hogy a 2010. évi munkatervben szerepeljen június 
hónapban napirendként „Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi 
ügyelet helyzetéről”. 
 
 
629/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január  
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének előterjesztése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
      Előadó: Frey Mihály aljegyző  
3./ A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatójának teljesítményértékelése 
     Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Február 
1./ Mezőberény város 2010. évi költségvetésének elfogadása 
      Elődadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Vagyonrendelet módosítása 
      Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 
Március  
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
     Előadó: Jakusovszki Zoltán őrsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
     Előadó: Szota Róbert elnök 
3./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
     Előadó: Halász József elnök  
4./ Közbeszerzési terv elfogadása 
      Előadó: Borgula Péter beruházási, városfejlesztési ügyintéző 
Április  
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
      Előadó: belső ellenőr  
Május  
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1./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 
      Előadó: Kovács Edina a Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője 
                    Lakatos Erzsébet gyámhivatali főtanácsos 
2./ Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
      Előadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Június  
1./   Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
        Előadó: Kovács Lászlóné a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
                      Frey Mihály aljegyző 
2./ Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
      Előadó: Onody Gyuláné az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
3./ A Mezőberényben működő kisebbségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 

szervezetek munkájáról tájékoztató 
      Előadó: kisebbségi önkormányzatok elnökei 
4./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
      Előadó: Szekeres Józsefné a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezőberény Város 2010. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
2./ Beszámoló az önkormányzat ciklusban végzett tevékenységéről 
      Előadó: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Szeptember  ---- 
Október  
1./ Az alakuló ülés megtartása 
     Előadó: 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 
 
 
 
630/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
számára 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények célkitűzéseit az előterjesztés 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
631/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete napirendről leveszi a magánszemélyek 
kommunális adója rendelet módosítása előterjesztést, megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert azzal, hogy folytasson tárgyalásokat a fennálló szerződés módosításáról a 
TAPPE Kft-vel. A tárgyalások eredményéről az előterjesztés kerüljön benyújtásra a 
Képviselő-testület 2010. március havi testületi ülésére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, 2010, márciusi testületi ülés 
 
 
632/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat a Nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos önkormányzati 
támogatást (Hagyományőrző disznótor szlovák módra) nem használta fel így arról lemond. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 40.000,- Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Támogatás értékű kiad. Működési célra  
               előirányzatát                                                                        csökkenti: „-„ 40 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg                                                
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        előirányzatát                                                                                megemeli:     40 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
        Támogatás értékű, működési célú bevételek, nemzetközi kapcsolatok, 
        egyéb külkapcsolatok előirányzatát                                          csökkenti: „-„  40 eFt-tal 
        Hagyományőrző disznótor szlovák módra 
és ezzel egyidejűleg 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
        Dologi kiadások előirányzatát                                                  csökkenti:  „-„ 40 eFt-tal 
        Hagyományőrző disznótor szlovák módra 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
633/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat a Karácsonyi rendezvényre az önkormányzati támogatást nem 
használta fel így arról lemond. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 25.000,- Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, Támogatás értékű kiad. Működési célra  
               előirányzatát                                                                           csökkenti: „-„ 25 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg                                                
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
        Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék állomány 
        előirányzatát                                                                                   megemeli:     25 eFt-tal 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
        Támogatás értékű bevétel működési célra előirányzatát               csökkenti: „-„ 25 eFt-tal 
        Városi rendezvények (Gyerekeknek karácsonyi rendezvény) 
és ezzel egyidejűleg                                                
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8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
        Dologi kiadások előirányzatát                                                       csökkenti: „-„ 25 eFt-tal 
        Gyerekeknek karácsonyi rendezvény 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
634/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az étkeztetést 
intézményfenntartói társulásban – Murony és Kamut településekkel- lássa el a település 2010. 
január 1-től. 
A Képviselő-testület Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a kistérségi 
feladatellátási megállapodást aláírja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2009. december 31. 
 
 
635/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hivatkozva Békéscsaba Megyei Jogú 
Város aljegyzőjének I.240-3/2009. iktatószámú levelére, támogatja a Békéscsaba és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
636/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  
       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       előirányzatát                                                                            megemeli: 7200 eFt-tal 
       Szakmai és Informatikai fejl. feladatok 
       (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása – tám. felh.)  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
   802 144 Nappali r. gimnáziumi nevelés szakf. dologi kiadási előirányzatát          900 eFt-tal 
   801 214 Nappali általános műveltséget megalapozó dologi kiadási előirányzatát 900 eFt-tal 
   (Közoktatási-fejlesztési célok támogatása- tám. felh.) 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül,  
               Dologi kiadások előirányzatát  1.000 eFt-tal 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
                kiadási előirányzatán belül,  
                Dologi kiadások előirányzatát  2.300 eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
           Dologi kiadások előirányzatát  2.100 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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637/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül,  
  Intézményi  működési bevétel, kamatbevételek előirányzatát       csökkenti: „-„  9200  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, Dologi kiadási előirányzatán belül, 
    - Kamatkiadások előirányzatát,                                                    csökkenti:   „-„ 5200 eFt-tal 
 - 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát                csökkenti:   „-„ 4000 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
638/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
               Felhalmozási kiadások előirányzatát                                csökkenti:  „-„ 63042 eFt-tal 
    Ezen belül: 
     - Geotermikus energia felhasználására  
        pályázati fel nem használt saját forrás előirányzatából:        „-„10000 eFt 
     - DARFT által kiírt "Szociális alapszolgáltatások,  
       gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek  
       infrastrukturális fejlesztése" (Eszköz csere, OPSKK  
       akadálymentesítés) DAOP 2008.4.1.3.A.B pályázati  
       fel nem használt saját forrás előirányzata:                             „-„   1228 eFt 
      - Belvízrendezés az élhetőbb településekért c. projektben 
         való részvétel, fel nem használt saját forrás előirányzatából:„-„21000 eFt 
      - Belterületi csapadék és belvíz elvezetés című,  
        DAOP-2007-5.2.1/A pályázat fel nem használt saját  
        forrás előirányzatából:                                                             „-„18000 eFt 
      - Békéscsaba-Mezőberény kerékpárút engedélyes szintű terv 
        elkészítéséhez biztosított fedezet előirányzata :                      „-„  1800 eFt  
      - DARFT által kiírt TEKI pályázaton való részvételhez  
        (Térfigyelő hálózat kiépítésére) biztosított fedezet ei.:           „-„  1014 eFt                    
      - Óvodák, Általános Iskolák infrastruktúrális fejlesztése 
         pályázathoz biztosított önerő előirányzata.:                           „-„10000 eFt 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
         Felújítási kiadások előirányzatát                                              csökkenti:  „-„ 5000 eFt-tal 
         Szemészeti szakrendelő akadálymentesítése, ill.  
         az épület tetőszerkezetének kijavítására bizt. ei.:                         
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát                  megemeli:    68042 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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639/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1. cím: Városi közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát                                              csökkenti:    „-„    16 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
2.A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül: 
           Dologi kiadások előirányzatát                                              csökkenti:    „-„   201 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            kiadási előirányzatán belül: Dologi kiadások előirányzatát csökkenti:   „-„   278 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát                                             csökkenti:     „-„    66 eFt-tal 
            Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán  
           belül, Dologi kiadások előirányzatát                                    csökkenti:    „-„   133 eFt-tal 
           Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási 
          előirányzatán belül, Dologi kiadások előirányzatát                megemeli:            57 eFt-tal  
           Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom 
         nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát  csökkenti:    „-„ 2067 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatán belül,  
   Dologi kiadások előirányzatát                                                       megemeli:        2704 eFt-tal 
   Informatikai hálózat üzemeltetés, Internet előfizetési díj 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
640/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3.cím: PH int. folyó és egyéb bevétel, Intézményi működési bevétel,  
    egyéb bevétel Békés Megyei Vízművek Zrt.-től rekonstrukciós bérleti díj 
    előirányzatát                                                                                 csökkenti: „-„ 17972 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások 
    Mezőberény területén szennyvíztelep korszerűsítési munkák 
    fedezetére előirányzatát                                                               csökkenti: „-„ 17972 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
641/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb tőke jellegű bevételek  
    előirányzatát                                                                                csökkenti:   „-„ 6100  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát               csökkenti:   „-„ 6100  eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
642/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
          Véglegesen átvett pénzeszközözök Fejlesztési célra (AHT-n kívül) 
           - Lakossági hozzájárulás csatornamű társulás fejlesztéssel kapcs. 
             (OTP-LTP-től átvétel: 7-8-9 öblözet) bevételi előirányzatát  megemeli:   73714 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát                  megemeli:    73714 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
643/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások,  
       Felújítási kiadások előirányzatát                                                csökkenti:    „-„ 289 eFt-tal 
       Városháza belső felújítása  
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások,  
       Felhalmozási kiadások előirányzatát                                         megemeli:         289 eFt-tal 
       PH-ba bútor, berendezés beszerzése. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
644/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb bevétel,  Intézményi működési bevétel,  
              221.214 Lapkiadás szakfeladat előirányzatát                     csökkenti:  „-„ 350 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-5 cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Lapkiadás dologi kiadások előirányzatát               csökkenti:  „-„ 190 eFt-tal 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
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        kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát                 csökkenti:  „-„ 160 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
645/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli  
        kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát                   csökkenti:  „-„ 546 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-5 cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Közüzemi díj továbbszámlázása AHT-n kívül, 
Mezőőri telefon + lakossági telefon kiadás továbbszámlázása 
előirányzatát                                                                      megemeli:   546 eFt-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
646/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány előirányzatát                         csökkenti: „-„ 17094 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:            9 e Ft-tal 
         Akadálymentesítési pályázat, Mezőberény Polgármesteri 
         Hivatal komplex akadálymentesítése 2009.4.3.1-09 
        (ANTSZ engedély: 8700 Ft) 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:      1119 e Ft-tal 
         Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához  
         szükséges kivitelezési és műszaki ellenőrzési munkálatok. 
         - Terv engedély: 12.681 Ft ~                                   13.000 Ft 
         - Közbeszerzési szerkesztési díj:                             40.000 Ft 
         - Tervdokumentáció (Duplex Kft.):                       125.000 Ft 
         - Ügyvédi munkadíj (Dr. Varga Imre):                  550.000 Ft 
         - Kivitelezési munkákra kiegészítés:                     386.000 Ft 
         - Dokumentációs terv másolás (Körös Road Kft):    5.000 Ft 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 

Felhalmozási kiadások előirányzatát     megemeli:      3966 e Ft-tal 
Közösségi közlekedési területek / buszvárók, buszöblözetek 
kialakítása, felújítása, fejlesztése Mezőberény közigazg. 
területén. – pályázathoz kapcs.  
- Mezőberény belterületi, külterületi buszmegállók 
- Nemzeti Közlekedési Hat. hatósági elj. díj:   90.400 Ft 
- Városi belterületi, külterületi buszmegállók 
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   tervezési költsége (ENVA):                      3.875.000 Ft 
                                                                     3.965.400 Ft ~ 3966 eFt 

7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Felújítási kiadások előirányzatát     megemeli:    12000 e Ft-tal 

         Városi utak, járdák felújítása 
         Báthory és Laposikert utcák szélesítése fedezetére 
         2010-ben számlánkra érkező pályázati támogatásból térül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
647/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int folyó és egyéb bevételek, Hitelek felvétele  
   felhalmozási célra előirányzatát                                                  csökkenti:   „-„ 36410 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli kiadások,  
              Általános tartalék állomány előirányzatát                         csökkenti:  „-„ 36410 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
648/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát           megemeli 2132 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                        2132 e Ft-tal 
2.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi közösségi közlekedési normatív támogatás 
előirányzatának biztosítása) 
    bevételi előirányzatát                          megemeli 115 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  BM. Körös Volán részére: Helyi közlekedés bizt. érdekében  
  (Helyi közösségi közlekedés normatív tám. előirányzatának biztosítása)                115 eFt-tal 
3.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
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Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Óvodáztatási támogatás előirányzatának biztosítása) 
    bevételi előirányzatát                          megemeli 270 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  Társ.szoc.pol.jutt.  
  (Óvodáztatási tám. előirányzatának biztosítása)                    270 eFt-tal 
4.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi szervezési intézkedések 
    bevételi előirányzatát                  csökkenti:  „-„ 56  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát   megemeli:        56 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
649/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
1.)7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                      megemeli  1125 eFt-tal 
        (Támogató szolgáltatás TSZ-037/0-2008) 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát    
(Általános tartalék állomány emelés)        megemeli  1125 eFt-tal 

2.)7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi 
előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás)                            megemeli:         5.371 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
               – 853355 szakfeladat (Pénzbeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás) 
               előirányzatát                                                                     megemeli:         5.371 eFt-tal 
3.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi 
előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (FM. Hivataltól Agrár term. támogatás / mezőőri szolgálat/ megemeli:         1.632 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát    
(Általános tartalék állomány emelés)                                 megemeli           1.632 eFt-tal 
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4.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi 
előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (Gyermektartásdíj megelőlegezés) megemeli:         684 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
               (Társ szoc.pol.jutt.) 
               előirányzatát 
               - gyermektartásdíj megelőlegezés                                      megemeli:         684 eFt-tal 
5.) 7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
         Támogatásértékű bevételek felhalmozási célra előirányzatát  megemeli:  1690 eFt-tal    
  - Otthonteremtési támogatás 
és ezzel egyidejűleg: 
7-5 cím: PH. Egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
         Végleges pénzeszköz átadások fejlesztési célra előirányzatát       megemeli: 1690  eFt-tal 
        - Otthonteremtési támogatás  
          (Fejlesztési célú pénzeszköz átadás lakosságnak)  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
650/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német Önkormányzat 
és a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi 
előirányzat átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                            csökkenti:„-„ 50 eFt.tal 
     Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület részére támogatás: 
      - Testvérvárosi küldöttek és elszármazottak fogadása   -50 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Végleges Pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát           megemeli:      50 eFt-tal 
     - Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület kiadásában a  
       Berényi Napok városi rendezvény keretében, a testvérvárosi küldöttek  
       és elszármazottak fogadása 50 eFt  
B) 8-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                            csökkenti:„-„ 70 eFt.tal 
     Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére 
     - disznótoros vacsora -70 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
8-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Végleges Pénzeszközátadások Működési célra előirányzatát           megemeli:      70 eFt-tal 
     Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére 
     - disznótoros vacsora 70 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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651/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (Mozgáskorlátozottak támogatása) csökkenti: „-„ 639 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
               (Társ szoc.pol.jutt.) 
               előirányzatát 
               - mozgáskorlátozottak támogatása                                      csökkenti: „-„ 639 eFt-tal 
B.) 7-3.cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát 
 (Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás) csökkenti: „-„65 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
      Végleges pénzeszközátadások Működési célra   
               (Társ szoc.pol.jutt.) 
               előirányzatát 
               - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                              csökkenti: „-„ 65 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
652/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése:- 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési 
bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás       csökkenti:„-„ 10.231 eFt-tal 
- Ápolási díj + Nyugdíjbizt. járulék előirányzatát  „-„ 4.354 eFt 
- Rendszeres szociális segély előirányzatát   „-„  3.714 eFt 
- Normatív lakásfennt. támogatás előirányzatát  „-„ 2.147 e Ft 
- Időskorúak járadéka     „-„      16 eFt 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát          csökkenti:„-„ 10.231 eFt-tal  
- Ápolási díj előirányzatát     „-„ 4.354 eFt   
- Rendszeres szociális segély előirányzatát   „-„  3.714 eFt 
- Normatív lakásfennt.támogatás előirányzatát  „-„ 2.147 e Ft 
- Időskorúak járadéka     „-„      16 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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653/2009/XII.21./sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2009. 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) 3492 eFt-ot biztosít 
dologi kiadási előirányzatként a 2009. évi költségvetése Általános tartalékának terhére, az 
alábbiak szerint: 
- 2.B.cím:Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 3107 eFt 
- 2.A.cím:Összevont Óvodák 385 eFt  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
654/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi gyermekélelmezés 
intézményi elszámolása alapján, a tervezetten biztosított és ténylegesen felhasznált 
előirányzatok különbözetét: 11 eFt-ot véglegesen elvonja (a tervezett, biztosított előirányzat 
mértékét nem érte el a tényleges kiadás teljesítés), 
3.cím:Petőfi Sándor Gimnázium   
Dologi kiadási előirányzat csökkentése „ –„ 11 eFt-tal 
ezzel egyidejűleg megemeli 
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatának 11 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
655/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzatán belül: 
 - Támogatás értékű működési bevételi  előirányzatát  megemeli           2.800 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát   megemeli  1.300 e Ft-tal 
- Felhalmozási kiadási előirányzatát   megemeli              330 e Ft-tal 
- Felújítási kiadási előirányzatát    megemeli     600 e Ft-tal 
- Dologi kiadási előirányzatát    megemeli     570 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
656/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2008. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát  csökkenti      1.000 e Ft-tal    
és ezzel egyidejűleg 
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 - Dologi (egyéb folyó kiadások) előirányzatát   megemeli     1.000 e Ft-tal 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
657/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium Bevételi előirányzatán belül: 
 - intézményi működési bevételi előirányzatát megemeli: 9.500e Ft 
 - ezzel egyidejűleg megemeli 
 - dologi kiadások előirányzatát 8.250e Ft 
 - felhalmozási kiadások előirányzatát 950e Ft 
 - felújítási kiadások előirányzatát 300e Ft 
3.cím Petőfi Sándor Gimnáziumkiadási előirányzatán belül: 
 - intézmény 802144-003 A.J.T.P. szakfeladaton belül kiadási előirányzatát csökkenti: 
  - bér 3.400e Ft 
  - járulék 1.100e Ft 
 - ezzel egyidejűleg megemeli: 

 - dologi előirányzatát 4.500e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
      Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításkor átvezetés 
 
 
658/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetése: 
     5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
        Bevételi előirányzatán belül:                   
                   Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli:         1.550. eFt-al 
                      (Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel) 
                   Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:   299. eFt-al 
        Kiadási előirányzatán belül 
                   Személyi juttatások előirányzatát megemeli:                                132. eFt-al 
                   Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:           333. eFt-al 
                   Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                   2.314. eFt-al 
                   Felhalmozási kiadások előirányzatát csökkenti:                           264. eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
659/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
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Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli   1887 e Ft 
- közhasznú foglalkoztatás támogatása   756 e Ft 
- pályázatok 1131 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- személyi juttatások előirányzatát  megemeli   1387 e Ft 
- munkaadót terhelő járulékok  előirányzatát  megemeli     352 e Ft 
- dologi kiadások előirányzatát  megemeli     148 e Ft 
Átcsoportosítás: 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- személyi juttatások előirányzatát   csökkenti      324 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- felújítások előirányzatát  megemeli     207 e Ft 
- beruházás előirányzatát  megemeli     117 e Ft. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átnevezés. 
 
 
660/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Nemzetközi 
kapcsolatok 2009. évi támogatásán belül az Általános Iskola DSE a Csantavéri kosárlabda 
torna és matematika versenyre megítélt önkormányzati támogatást nem használta fel így arról 
lemond. 
A támogatásként megítélt és fel nem használt 40.000,-Ft összeggel a 2009. évi költségvetés 
általános tartaléka megemelésre kerül. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
661/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Békési Kistérségi 
Társulási Tanács által 2009. december 15.-én, a 74/2009.(XII. 15.) számú határozatával 
elfogadott társulási megállapodás módosítását, egyben felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
662/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kormányos Ferenc (szül: 
Mezőberény, 1953.12.11. an: Mucsi Zsuzsanna) kérelmét, mely a Mezőberény, Liget tér 1-3. 
szám alatti 91,5 m2 alapterületű lakásbérleti díj elengedésére vonatkozik, nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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663/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy Horváth József (Mezőberény, Szarvasi út 18.) tulajdonát képező 
Mezőberény, külterület 0404/37 és 0404/38 hrsz-ú ingatlanból az Ókert utca (0403 hrsz.) 
útburkolata által elfoglalt 113 m2 területű telekrész megvásárlásáról a tulajdonossal egyezzen 
meg, az adásvételi-szerződést kösse meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
664/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Szent János utca 20. szám alatti ingatlanának értékesítésére vonatkozó 
458/2007.(X.29.) MÖK számú határozatában megállapított 300.000,-Ft +Áfa vételárból még 
nem megfizetett 155.000,- Ft kiegyenlítését 2010. január hónappal kezdődően 6 havi 
részletben engedélyezi  Karácsony Ádám Mezőberény, Kereki utca 27. szám alatti lakos 
részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
665/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 20. szám 
előtti közkifolyót nem kívánja üzembe helyezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
666/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. márciusi 
testületi ülésre történjen meg a Mezőberény városban jelenleg működő közkifolyók 
üzemeltetésének felülvizsgálata. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. márciusi testületi ülés 
 
 
667/2009./XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
400/2009./VIII.31./sz. határozata értelmében - Mezőberény város költségvetésében lakás, 
ingatlan vásárlására fedezet nincs beállítva - Bencsik Jánosné által felajánlott Mezőberény, 
Csabai u. 32. szám alatti ingatlant nem áll módjában megvásárolni, sem kisajátítani. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
668/2009/XII.21./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező, volt Mezőberényi Bútor Rt. (5650 Mezőberény, Hajnal u. 2-4.) ingatlan 
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hasznosítása érdekében, meghirdetésre kerüljön a vállalkozók körében, ki kíván vásárolni, 
bérelni ingatlanrészt.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2009.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) MÖK számú rendelet – a 
továbbiakban: R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2009.(XII.22.) önkormányzati 
rendelete A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 14/1997.(IV.21.) MÖK 
számú rendelet – továbbiakban: R. - módosításáról 


