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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2010. év 
 
 
1/2010./I.11./sz. határozat 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Pályázati önerő meghatározása - Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása a Liget 

téren  
2./  Mezőberény, Hajnal u. 2. szám alatti Winter malom helyi védettségének megszüntetése 
3./ Bejelentések 
     - A Mezőberényi Német Önkormányzat internet kapcsolatát érintő ügy. 
 
 
2/2010./I.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program - Nemzeti Diverzifikációs Program keretében meghirdetett pályázati 
kiíráson részt kíván venni – „Szabadidős létesítményekhez kapcsolódó parkolók építése a 
Liget tér 3666 és 3445 hrsz. alatt” - melynek fedezetét 10.500.000,- Ft-ot – a 2010. évi 
költségvetése / Felújítások – Városi utak, járdák / terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
3/2010./I.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény, Hajnal u. 2. szám alatti helyi védelem 
alatt álló Winter malom védelmének megszüntetésével egyetért, ezért a Város Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 11/2005.(II. 28.) MÖK. sz. rendelet 3. sz. Függelékéből törli a Hajnal 
utca 2. sz. alatti Winter malom épületet. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
4/2010./I.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hajnal utca 2-4. szám alatti Winter 
malom bontási engedélye birtokában, felhatalmazza a polgármestert, hogy az Euro Mobil 
Track Kft. Mezőberény vállalkozást, 2010. január 08-án tett ajánlatában leírt vállalási ár 
erejéig, bízza meg a bontási munkával. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: értelem szerint 
 
 
5/2010./I.11./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy nem kívánja a 
Mezőberényi Német Önkormányzat internet kapcsolat díját közpénzből fizetni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: értesítésre azonnal 
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*** 
 
 
6/2010./I.25./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 510/2009./X.26./sz., 519/2009./X.26./sz., 

523/2009./X.26./sz., 532/2009./XI.12./sz., 533/2009./XI.12./sz., 
534/2009./XI.12./sz., 540/2009./XI.18./sz., 580/2009./XI.30./sz., 
581/2009./XI.30./sz., 618/2008./XII.22./sz. 619/2009/XII.21./sz., 
620/2009/XII.21./sz., 622/2009./XII.21./sz., 635/2009./XII.21./sz., 
662/2009./XII.21./sz., 665/2009./XII.21./sz., 667/2009./XII.21./sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

II/2. OPSKK Könyvtárban állományellenőrzés alapján készített törlési jegyzék 
(431/2009./VIII.31./sz.hat.) 

II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének előterjesztése 
        - 626-627/2009./XII.21./sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtása  
IV./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 
V./ A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatójának teljesítményértékelése 
VI. Bejelentések 

VI/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/2. A Polgármesteri Hivatal és önkormányzati dolgozók cafetéria-juttatása 2010. évben 
VI/3. Lakossági bejelentés a Medvefejes tóval kapcsolatban 
VI/4. A Fizio- és mozgásterápia telephelyének áthelyezési kérelme 
VI/5. A város 2010. évi rendezvénytervének elfogadása 
VI/6. 2010. évi Nemzeti Vágta 
VI/7. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola TIOP-1.1.1/09/1 pályázaton 

való részvétele  
VI/8. Intézményi átcsoportosítások 
VI/9. A Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság tűzoltó gépjármű 

beszerzéshez pályázati sajátforrás kiegészítésének kérelmi ügye 
VI/10. Óvodák nyári nyitva tartása  
VI/11. Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Iroda 

anyagi támogatás iránti kérelme 
VI/12. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ TÁMOP-3.2.3/09/2 pályázaton való 

részvétele 
VI/13. Sportrendelet módosítása 

      VI/14. Pályázat kiírása a 2009. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi kapcsolatok 
       támogatására 

VI/15. levéve napirendről 
VI/16. Belvízprojekt („Belvízrendezés az élhetőbb településekért”) 
VI/17/a. 2009. évi munka elismeréseként jutalom megállapítás, javaslat 
 VI/17/b. A 2010. évi költségvetés II. tervezet módosításai  
VI/18. Egyéb bejelentés 

VII. Zárt ülés 
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VII/1. Telekrész kisajátítás (NIF Zrt.) 
VII/2. Kötvény kamatfixálás ajánlat 
VII/3. Vételi ajánlat a Hősök útja 10/G/II/6. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanra. 
VII/4. Telekrészek megvásárlása az MNV Zrt.-től 

       VII/5. Egyéb bejelentés 
 
 
7/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. december 21-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
8/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. január 11-i rendkívüli testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
9/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, napirendre veszi, 
megtárgyalja Wagner Márton képviselő, mint a Mezőberényi Német Önkormányzat 
elnökének kérését, hogy korrigálva legyen az 5/2010./I.11./sz. határozatban a közpénz szó 
használata.  
 
 
10/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 9/2010/I.25./ számú határozatát 
annyiban módosítja, hogy Wagner Márton képviselő, Mezőberényi Német Önkormányzat 
elnökének felvetését, amit fellebbezésnek kell tekinteni, a következő testületi ülésen, 
előkészítés birtokában tárgyalja meg.  
Felelős: Frey Mihály aljegyző 
Határidő: 2010. februári testületi ülés 
 
 
11/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
12/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 510/2009./X.26./sz., 
519/2009./X.26./sz., 523/2009./X.26./sz., 532/2009./XI.12./sz., 533/2009./XI.12./sz., 
534/2009./XI.12./sz., 540/2009./XI.18./sz., 580/2009./XI.30./sz., 581/2009./XI.30./sz., 
618/2008./XII.22./sz. 619/2009/XII.21./sz., 620/2009/XII.21./sz., 622/2009./XII.21./sz., 
635/2009./XII.21./sz., 662/2009./XII.21./sz., 665/2009./XII.21./sz., 667/2009./XII.21./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
13/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ Könyvtárában (2008. november -2009. június) lefolytatott átfogó állományellenőrzés 
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során, a hiánylista alapján elkészült  1., 2., 3. sz. Törlési jegyzékeket elfogadja, továbbá 
engedélyezi, hogy a 4. sz. Törlési jegyzéken szereplő, időközben elhasználódott, 
megrongálódott, 183 db 53.607 Ft értékű könyv törlésre kerüljön a könyvtár állományából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Onody Gyuláné OPSKK igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
14/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
15/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény Város 2010. évi 
költségvetési tervezete módosítása, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról, 
rendelkezik: 
7-3.cím. PH Felh. és egyéb kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások  
Általános tartalék állomány előirányzatát               csökkenti: -11857 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 
Dologi kiadások előirányzatát                972 eFt  
-2/A cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül                
Dologi kiadások előirányzatát                                                                                 259 eFt 
-2/B cím: Mb.-Bélmegyer Kist.Ált.I. kiadási előirányzatán belül                
Dologi kiadások előirányzatát                        1.487 eFt 
-3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül     
Dologi kiadások előirányzatát              2.273 eFt 
-5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül       
 Dologi kiadások előirányzatát                                                                                         312 eFt 
-6.cím: Városi Humáns. Szoc.Szolg. kiadási előirányzatán belül 
Dologi kiadások előirányzatát                844 eFt 
-7-4.cím: PH Igazgatási kiadások előirányzatán belül        . 
Dologi kiadások előirányzatát              416 eFt 
751153-0 szakfeladat (Víz 25,Gáz 0,Áram 391)                     
-7-5.cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül 
     - Közvilágítás                                                           5052 eFt 
     - PH Város és Köz.fejl./751845/  (Közkif.vízdíj 38,gáz 0, áram 204)            242 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő:  2010. évi költségvetési tervezetben átvezetés 
 
 
16/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 2010. évi 
költségvetési tervezetének kiadási többlete csökkentése érdekében az alábbiakról rendelkezik: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát        megemeli: 4600 eFt-tal 
 Ezen belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát   6624 eFt-tal  
 Személyi juttatások előirányzatát „–„ 1200 eFt-tal 
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Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát „-„824 eFt-tal 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatát       megemeli: 16873 eFt-tal 
  Ezen belül. 
 Intézményi működési bevétel előirányzatát 16873 eFt-tal 
 (ebből 2009. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre 15873 eFt) 
2.A. cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatát                       megemeli: 5179 eFt-tal 
          Ezen belül:    
   Intézményi működési bevétel előirányzatát                5179 eFt-tal 
   ( 2009. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre) 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               kiadási előirányzatát                                               csökkenti: „-„ 5361 eFt-tal 
          Ezen belül:    
  Személyi juttatások előirányzatát „–„ 4221 eFt-tal 

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát „-„ 1140 eFt-tal 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
               bevételi előirányzatát                                               megemeli: 16759 eFt-tal 
        Ezen belül:    
   Intézményi működési bevétel előirányzatát                16759 eFt-tal 

  ( ebből: 2009. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet 
csökkentésre 16759 eFt) 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát                         megemeli: 1994 eFt-tal 
        Ezen belül:    
               - Személyi juttatások előirányzatát:                  1571  eFt-tal 
               - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát:     423  eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatát     megemeli: 22840 eFt-tal 
           Ezen belül:    
    Intézményi működési bevétel előirányzatát                22840 eFt-tal 

  ( ebből: 2009. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet 
csökkentésre 21840 eFt) 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát   csökkenti: „-„702 eFt-tal 
           Ezen belül:    
               - Személyi juttatások előirányzatát:                  „-„ 559  eFt-tal 
               - Munkaadókat terhelő járulék előirányzatát:    „-„143  eFt-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételi előirányzatát    megemeli: 1434 eFt-tal 
           Ezen belül:    
            Intézményi működési bevétel előirányzatát       688 eFt-tal 
           Támogatás értékű működési bevétel előirányzatát  746 eFt-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
    kiadási előirányzatát       csökkenti: „-„ 12092 eFt-tal 
            Dologi kiadások előirányzatát   „-„ 2530 eFt-tal  
 Személyi juttatások előirányzatát „–„ 3772 eFt-tal 

Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát „-„ 5790 eFt-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
   bevételi előirányzatát  megemeli: 23206 eFt-tal 
           Intézményi működési bevétel előirányzatát       20256 eFt-tal 

  ( ebből: 2009. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet  
csökkentésre 20256 eFt) 

           Támogatás értékű működési bevétel előirányzatát 2950 eFt-tal 
7-4. cím: PH. Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
              Személyi juttatások előirányatát                            csökkenti:            „-„ 1229  eFt-tal 
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              Munkaadókat terh. jár. előirányzatát                     csökkenti:            „-„   280  eFt-tal 
7-3. cím: PH. felhalmozási és egyéb kiadások előirányzatát  csökkenti:   „-„ 500 eFt-tal 
              Felhalmozási kiadások 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételi előirányzatát  megemeli: 10 000 eFt-tal 
              Ezen belül: 
      Intézményi működési bevétel előirányzatát 10000 eFt-tal 
             (ebből: 2009. évi várható intézményi pm-ból kiadási többlet csökkentésre 10000 eFt) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a 2010. évi költségvetési tervezetbe átvezetés 
 
 
17/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény Város 2010. évi 
költségvetését érintően az alábbi létszámcsökkentésekről, álláshely megszűntetésekről dönt: 
Mezőberény-Bélmegyer Kist. Ált. Iskola:    4 fő (ebből 1 fő Bélmegyer) 
Petőfi Sándor Gimnázium:                           1 fő (2 fő részfoglalkozású) 2010.03.01-től 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:       1 fő (4 órás) 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolg.:     1,75 fő (melléklet szerint) 
Polgármesteri Hivatal:                                  1 fő           
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál, a létszám 
csökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak foglalkoztatására nincs lehetőség 
végzettségüknek, képzettségüknek megfelelő álláshely nem áll rendelkezésre. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. évi költségvetési tervezetben átvezetés 
 
 
18/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert egy szakértői bizottság létrehozásával, mely végezze el a Hajnal utca 2-4. szám 
alatti ingatlan társasházzá való nyilvánításával kapcsolatos felméréseket, és tegye meg 
javaslatát a társasházzá nyilvánításra vonatkozóan, illetve az ezzel együtt megvalósítandó 
önálló részekre történő felosztás lehetőségeire. 
Felelős:Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. februári testületi ülés 
 
 
19/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztésben kiadottak 
szerint az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
20/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatával, miszerint a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb 
vezetője a kiírásnak megfelelően, 100%-ban teljesítette a prémium feltételeket. 
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21/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére a 2009. évi prémium feltételek teljesítése 
alapján 2009. évre 346.320,-Ft (100%), azaz Háromszáznegyvenhatezer-háromszázhúsz 
forint, prémiumot állapít meg. 
A Képviselő-testület utasítja Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy az igazgató részére a 
prémium kifizetéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
22/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy az 1. 
számú bejelentés - átcsoportosítások, fedezetbiztosítások - 15 db határozati javaslat 
elfogadása egy szavazással történjen meg. 
 
 
23/2010./I.25./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:       14 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:       14 eFt-tal 

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

      ezen belül: 
        - Személyi juttatások előirányzata                     12 eFt 
        - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata    2 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
24/2010./I.25./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  15 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Támogatásértékű kiadások Működési célra kiadási előirányzatát     15 e Ft-tal 
    /Állami támogatás ei. bizt., Városi rendezvény tám., 
    ill. egyéb tám. ei. bizt., Kis. Önk. Részére/ 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
25/2010./I.25./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 2 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                      megemeli 2 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

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

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

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

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli   7   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
 kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                     7 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
26/2010./I.25./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: 
    - Véglegesen átvett pénzeszköz működési célra előirányzatát                megemeli 3 eFt-tal 

(Kovács Lászlónétól kapott támogatás) 
és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 



9 

     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                      megemeli 3 eFt-tal 
  (Kovács Lászlónétól kapott támogatás) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
27/2010./I.25./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 (Óvodáztatási támogatás előirányzatának biztosítása) 
    bevételi előirányzatát                        csökkenti:”-„ 10 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, kiadási előirányzatán belül 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
  Társ.szoc.pol.jutt.  
  (Óvodáztatási tám. előirányzatának biztosítása)                    „-„ 10 eFt-tal 
2.)  
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat (Helyi szervezési intézkedések 
    bevételi előirányzatát                  megemeli:  183  eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
 7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát   megemeli:  183 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány növelése) 

3.) 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát                megemeli:  611 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 463 e Ft-tal 
- Munkaadói járulékok előirányzatát 148 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
28/2010./I.25./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:  „-„ 2381 eFt-tal 
    Kv. tv.:   
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  - 3.sz.mell. 15.b sorsz. 2009. évi költségvetési tv. alapján: 
         15.b(2)2 sorsz. 1-2. évfolyam 
                „-„ 84.666  Ft   ~  „-„ 85  eFt (állami). 
         15.b(4)2 sorsz. 4. évfolyam 
              „-”  84.666  Ft   ~ „-” 85  eFt (állami) 
         15.b(6)2 sorsz. 5-6. évfolyam 
              „-„ 254.000  Ft  ~ „-„ 254  eFt (állami) 
         15.b(7)2 sorsz. 7. évfolyam 
              „-„ 169.333  Ft  ~ „-„ 169  eFt (állami) 
         15.b(8)2 sorsz. 8. évfolyam 
                   „-„ 84.667  Ft  ~ „-„ 85  eFt (állami) 

    - 3. sz. mell.15.e Alapfokú művészetoktatás 
      Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama  
                   15.e(2)2 Minősített intézményben  
                            „-„169.333 Ft ~ „-„ 169 eFt (állami) 

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző, alapképző 
és továbbképző évfolyama 

                   15.e(5)2 Minősített intézményben 
                           „-„ 0Ft  
    - 3. sz. mell. 15.f Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 
                    15.f(4)2 Gimnázium 
                         „-„ 508.000Ft ~ „-„ 508 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 
                           „-„ 28.667 Ft   ~ „-„ 29 eFt (állami) 
    - 3. sz. mell. 16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása 
                 16.5.2.a2 Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 
                          „-„ 113.167 Ft ~ „-„113 eFt (állami) 

16.5.2.b2 Minősített alapfokú művészeti oktatás képző – és iparművészeti, szín – és 
bábművészeti ágon, valamint a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 
zeneoktatásban 
        „-„ 25.333 Ft ~ „-„25 eFt (állami) 

    - 3. sz. mell. 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása  
            17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 
               „-„ 140.000Ft ~ „-„ 140 eFt (állami) 

- 3. sz. mell. 17.2. Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 
            17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 
               „-„  11.000 Ft  ~     „-„11 eFt (állami) 
    - 3. sz. mell. 17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 
            17.3 (4)2 Gimnázium 
               „-„ 708.000Ft ~ „-„ 708 eFt (állami) 
   Normatív kötött  felhasználású támogatások előirányzatát                csökkenti:  „-„ 9   eFt-tal 
    - 8.sz.mell I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
             I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása I.1.(9)2 
               „-„ 7.800aFt ~ „-„ 8 eFt (állami) 
   - 8.sz.mell. I.Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
            I.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása I.4.2. 
              „-„ 1.577 Ft ~ „-„ 1 eFt (állami) 
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és ezzel egyidejűleg 
- 2B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatát  
                                                                                                             csökkenti:”-„ 1034 eFt-tal 

Ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát                           „-„ 775 e Ft-tal 
- Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát         „-„ 247 e Ft-tal 
- Dologi kiadások előirányzatát                            „-„    12 e Ft-tal 

- 3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát 
                                                                                                            csökkenti: „-„1356  eFt-tal 
       Ezen belül: 

- Dologi kiadások előirányzatát                    1356 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
29/2010./I.25./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  csökkenti:  „-„ 34 eFt-tal    
  (Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítő Normatíva  továbbutalása – 
    Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi társulástól)  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
kiadási előirányzatát                                                            csökkenti:  „-„ 134 eFt-tal 
ezen belül: 
                 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát                    „-„ 102 e Ft-tal 
                 - Munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát „-„   32 e Ft-tal 
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  csökkenti: „-„ 100 eFt-tal 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a  
    norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  
    fedezetére)                         
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
30/2010./I.25./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: 2965 eFt-tal 
(2009. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg megemeli     
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül 

- Személyi juttatások előirányzatát       206 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      56 e Ft-tal 
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2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatán belül  
- Személyi juttatások előirányzatát     147 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    47 e Ft-tal 

2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát     440 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    140 e Ft-tal 

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       532 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát       144 e Ft-tal 

5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát       103 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát      28 e Ft-tal 

6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
- Személyi juttatások előirányzatát      567 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     299 e Ft-tal 

7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül 
 - Személyi juttatások előirányzatát     161 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát     43 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatán belül 
   (Kisegítő mg. szolg.) 

- Személyi juttatások előirányzatát     41 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     11 e Ft-tal 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
31/2010./I.25./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 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  megemeli:   3056 eFt-tal 
       (Bélmegyer Községi Önk.-tól átvétel, a várható  norm.  
       és egyéb tám.-sal nem  fedezett kiadási többlet fedezetére) 
       2008. évi elmaradt befizetés teljesítése 2009. évben 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát          megemeli 3056  eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

2.) 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
        Támogatásértékű fejlesztési bevételek előirányzatát                      megemeli  335 eFt-tal 
        NFÜ-ROP 1.1.1-2005-05-003/34. Körösök lágy ölén 
       Madárfigyelő állomás és Madarak háza látogató- 
       központ létesítése.  
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát          megemeli 335  eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
32/2010./I.25./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: „-„ 3360 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, 
     Felhalmozási kiadások előirányzatán belül:        
     Téli fürdő építése. Építési engedélyes terv munk. fedezetére  
      előirányzatát                                                                                 megemeli:      3360 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
33/2010./I.25./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: „-„ 840 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, 
     Felhalmozási kiadások előirányzatán belül:        
     Darft által kiírt akadályment. támogatás, egyenlő esélyű 
     hozzáférés a közszolgáltatásokhoz DAOP.2007.4.3.1.  
     pályázat előirányzatát                                                                     megemeli:      840 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
34/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                     csökkenti: „-„ 300 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, 
     Felhalmozási kiadások előirányzatán belül:        
     - PH-ba bútor berendezés, felszerelés beszerzés  
       (Szakértői Bizottság) előirányzatát                                            megemeli:      32 eFt-tal 
     - Szakértői Bizottság részére számítógép és 
       nyomtató beszerzése előirányzatát                                             megemeli:    268 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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35/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
8-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                         csökkenti:„-„ 139 eFt.tal 
és ezzel egyidejűleg 
8-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások előirányzatát                                               megemeli:      139 eFt-tal 
       - Notebook:                115 eFt 
       - WindowsXP Home:  24 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
36/2010./I.25./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        csökkenti:   „-„ 2098 eFt-tal 
               2008. évi normatíva visszafizetés:   - 1864 eFt 
                                                kamatfizetés:   -   234 eFt 
 és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH. Igazgatási és egyéb kiadások, Dologi kiadási  
                 előirányzatát                                                                    csökkenti:   „-„ 2098 eFt-tal 
                2008. évi Normatív támogatás felülvizsgálata alapján 
                 visszafizetési kötelezettség:       1864 eFt 
                 kamat fizetési kötelezettség:        234 eFt 
B)  
 - 7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát         megemeli:   34 eFt-tal 
                  (Pedagógiai módszerek támogatása: 
                   - 16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon +2 fő) 
és ezzel egyidejűleg  
  - 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási előirányzatán belül 
                 - dologi kiadás előirányzatát                 megemeli:   34 eFt-tal 
                  (Pedagógiai módszerek támogatása: 
                   - 16.5.2.a Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon +2 fő) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
37/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 



15 

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:  18 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:   18 eFt-tal 
Ezen belül: 
         - személyi juttatások            16 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok          2 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                                                                csökkenti:”-„ 1489 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   csökkenti: „-„ 1489 eFt-tal 
    Ezen belül: 
         - személyi juttatások                  „-„ 128  eFt-tal 
         - munkaadókat terhelő járulékok:  128eFt-tal  
         - dologi kiadás: „-„ 1489 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
38/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 
és az Mt. 193/R.§ hatálya alá tartozó dolgozók számára 2010. évre cafetéria-juttatásként 
személyenként 193.250,-Ft (bruttó) összeget állapít meg. 
Mezőberény város képviselő-testülete a cafetéria-juttatás éves keretösszegét a 2010. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a Közszolgálati szabályzatban határozza meg a cafetéria-juttatás 
részletes szabályait. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése 
 
 
39/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi önkormányzat 
közalkalmazotti dolgozók számára 2010. évre személyenként 72.000,-Ft (bruttó) összeget 
állapít meg, melyet melegétkeztetési utalvány formájában biztosít a dolgozók részére. 
Mezőberény város képviselő-testülete a melegétkeztetési utalvány éves keretösszegét a 2010. 
évi költségvetési rendeletében biztosítja. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése 
 
 
40/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a Medvefejes-tóval kapcsolatosan az előterjesztés megküldésével együtt kérjen a tó 
élővilágával kapcsolatos tájékoztatást, szakvéleményt a Körös Maros Nemzeti Park 
Igazgatóságától. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
41/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fizio- és mozgásterápia telephely 
áthelyezésére vonatkozó telephely változási kérelmet támogatja. 
Felelős: Kovács Edina igazgató 
Határidő: 2010. április 1. 
 
 
42/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi Városi nagyrendezvények 
tervét elfogadja. 
Felelős: Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
43/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 2010. évi 
Nemzeti Vágtán nem kíván részt venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
44/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a nevelési-oktatási intézmények 
fenntartója, részt kíván venni a TIOP-1.1.1./09/1 „A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” pályázaton. A pályázaton való részvételhez 
nincs szükség önerő biztosítására, a támogatási intenzitás 100%. A Képviselő-testület a 
pályázat benyújtásának előkészítésével Öreg István főigazgatót bízza meg. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István kistérségi ált. iskola főigazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
45/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
Átcsoportosítás: 
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6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- személyi juttatások előirányzatát                                  csökkenti        2423 eFt-tal 
- dologi kiadás előirányzatát                                           csökkenti          252 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadásai előirányzatán belül: 
- beruházás előirányzatát                                                  megemeli       2675 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
46/2010./I.25./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:           336. eFt-tal 
                      (Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel) 
        Kiadási előirányzatán belül 
                   Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                      211. eFt-tal 
                   Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás növelése:   125. eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
47/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta, hogy a Békéscsabai 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó parancsnokság tűzoltó gépjármű beszerzéshez pályázati 
sajátforrás kiegészítésének kérelmére olyan döntés kerüljön elfogadásra, hogy az 
önkormányzat 2007-ben tett ígéretének eleget tett, és a pénzügyi lehetőségek szűkössége 
miatt további emelést nem áll módjában teljesíteni. 
 
 
48/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére, a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 
technikai eszközeinek korszerűsítése pályázathoz, pályázati saját forrás kiegészítésének  
biztosítása előtt, felkéri a Békéscsabai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságot a 
kiegészítésként kért pályázati támogatási összegének pontosítására, meghatározására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
49/2010./I.25./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 kérje a tájékoztató 
megjelentetését a városi honlapon és a Mezőberényi Hírmondóban is. 
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Felelős: Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: 2010. február 15. 
 
 
50/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békési Polgári Védelmi Iroda polgárvédelmi céltámogatás iránti kérelmét anyagi 
forrás hiányában támogatni nem tudja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre  azonnal 
 
 
51/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ fenntartója, részt kíván venni a TÁMOP-3.2.3./09/2 „Építő közösségek a 
közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem 
formális és informális tanulás szolgálatában” pályázaton. A pályázaton való részvétel önerőt 
nem igényel, a támogatás mértéke 100%. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának 
előkészítésével Onody Gyulánét, az OPSKK igazgatóját bízza meg. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
52/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi nemzetközi 
kapcsolatok támogatására, valamint a 2010. évi városi rendezvények és kulturális értékek 
támogatására pályázatot ír ki, az Oktatási és Kulturális Bizottság által előterjesztett, előző évi 
„aktualizált” és kiegészített pályázati kiírás szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Onody Gyulánét, az Oktatási és Kulturális Bizottság 
elnökét, hogy a pályázati kiírás meghirdetésével kapcsolatos teendőket ellássa. 
Felelős: Onody Gyuláné Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
53/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a "Belvízrendezés az élhetőbb településekért 
komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati 
csatornán I. ütem" megvalósítására kötött KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS módosítást a beterjesztett tartalommal jóváhagyja, a megállapodás 
aláírására a polgármestert felhatalmazza. 
A képviselő-testület a projekt saját erő biztosítására vonatkozó 89/2009./III.2./ számú 
határozatát módosítja a következőkkel: a megvalósításhoz biztosítja a 15 %-os mértékű, 
45.026.800,- Ft összegű saját erőt, melynek fedezete a 2010-2011-2012. évi költségvetéseiben 
került és kerül meghatározásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
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54/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat intézményei részére 
(azon intézményei részére, akik várható pénzmaradványukat az önkormányzati kiadási többlet 
csökkentésére javasolták fordítani), az egy havi bértömeg 15 %-t engedélyezi jutalomként 
kifizetni, illetve az intézményvezetők esetében az 1 havi Bó illetményük 60 %-ig, a jegyző 
részére 1 havi Bó illetményének 80 %-ig javasolja jutalom kifizetését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              önkormányzat intézményvezetői 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
55/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Pál Miklós 
polgármesternek, a 2009. évben végzett munkája elismeréseként, 1 havi bruttó illetményének 
megfelelő mértékű: 521.800,- Ft (Ötszázhuszonegyezer-nyolcszáz forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
56/2010./I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberény Város 2010. évi 
költségvetési tervezete módosítása, az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról, 
rendelkezik: 
7-3.cím. PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom  
       nélküli kiadások, Általános tartalék állomány előirányzatát csökkenti: „-„15698 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
-1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény bevételi előirányzatán belül 
            Intézményi működési bevétel (Jutalom fizetés fedezetére.)  
            előirányzatát                                                                          csökkenti:: „-„ 815 eFt-tal 
                  - Személyi juttatások:                    - 642 eFt 
                  - Munkaadókat terhelő járulékok: - 173 eFt 
-2/A cím: Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül 
            Intézményi működési bevétel (Jutalom fizetés fedezetére.) 
            előirányzatát                                                                          csökkenti: „-„ 1737 eFt-tal 
                  - Személyi juttatások:                  - 1368 eFt 
                  - Munkaadókat terhelő járulékok: - 369 eFt 
-2/B cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
           bevételi előirányzatán belül Intézményi működési bevétel  
           (Jutalom fizetés fedezetére.) előirányzatát                            csökkenti:: „-„ 4614 eFt-tal 
                   - Személyi juttatások:                  - 3633 eFt 
                   - Munkaadókat terhelő járulékok: - 981 eFt  
-3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül 
          Intézményi működési bevétel (Jutalom fizetés fedezetére.)  
          előirányzatát                                                                            csökkenti:: „-„ 3458 eFt-tal 
                  - Személyi juttatások:                   - 2723 eFt 
                  - Munkaadókat terhelő járulékok: -  735 eFt  
-6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán  
          belül: Intézményi működési bevétel (Jutalom fizetés fedezetére.)  
          előirányzatát                                                                           csökkenti:: „-„ 2384 eFt-tal 
                  - Személyi juttatások:                   - 1877 eFt 
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                  - Munkaadókat terhelő járulékok: -  507 eFt 
-7-3.cím: PH Int. folyó és egyéb bevételek előirányzatán belül 
         Intézményi működési bevétel (Jutalom fizetés fedezetére.)  
         előirányzatát                                                                            csökkenti:: „-„ 2690 eFt-tal 
                 - Személyi juttatások:                   - 2118 eFt 
                 - Munkaadókat terhelő járulékok: -  572 eFt  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. évi költségvetési tervezetben átvezetés 
 
 
57/2010. /I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az elfogadott napirendhez eltérően, 
egyetért azzal, hogy a zárt ülés első napirendjeként kerüljön megtárgyalásra a K&H Bank 
kamatfixálás ajánlata. 
 
 
58/2010. /I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a K&H Bank kamatfixálás ajánlatával 
nem kívánt élni, az önkormányzat kötvénykamatának a kibocsátáskori, 4,95% alatti 
kamatszinten történő befixálását nem támogatta. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
59/2010. /I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező, a megosztással keletkezett, az 1. sz. melléklet szerint kisajátításra kerülő 
területek (Mezőberény, 634/6, 674/3, 675/1, 683/1, 683/2, 727/6, 727/7, 08/1, 09/81, 342/3, 
0343/31, 0344/1, 0358/1, 0361/1, 0361/2, 0362/1, 0364/1, 0480/74) kisajátítási eljárásával 
kapcsolatban felhatalmazza Cservenák Pál Miklós Polgármester Urat a vételi ajánlatok 
mellékletét képező adatlap nyilatkozat aláírására. 
A területek végleges megosztása után, a megmaradó területek átvezetéséről gondoskodni kell 
a vagyonrendelet módosítása során. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
60/2010. /I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Városi  Önkormányzat 
tulajdonát képező Mezőberény, Hősök útja 10/G/II/6. számú, 3606/2/A hrsz.-ú ingatlant nem 
kívánja értékesíteni. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a nevezett értesítéséről gondoskodni 
szíveskedjen.  
Felelős: Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre  azonnal 
 
 
61/2010. /I.25./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 0321 hrsz-ú 
területből 128 m2-t (80 Ft/m2 áron, azaz 10.240,- Ft), a 0322/22 hrsz-ú területből 12 m2-t (80 
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Ft/m2 áron, azaz 960,- Ft), a 0322/2 és 0322/34 hrsz-ú területekből 670 m2-t (165  m2 x 80 
Ft/m2 + 475 m2 (1,49 AK) x 12.000 Ft/AK + 30 m2 (0,09 AK) x 12.000 Ft/AK, azaz 32.160-
), a 0325 hrsz-ú területből 179 m2-t (80 Ft/m2 áron, azaz 14.320 Ft), és a 0330 és 0331 hrsz-ú 
területekből 196 m2-t (80 Ft/m2 áron 15.680 Ft), összesen 1185 m2 földterületet kíván 
megvásárolni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től 73.360,- Ft összegért. Forrása a 2010. 
évi költségvetés pályázati önerő alapja. 
Egyúttal felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat az adásvételi szerződések 
aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2010.(I.25.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK rendelet – továbbiakban: R – 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
62/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 1./ Mezőberény –Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola pályázaton való részvétele 
 2./ Szugyiczki Mihály kérelme 
 3./ Ivóvízminőség-javító program 
 4./ A Mezőberényi Vöröskereszt Alapszervezet és a Mezőberényi Nagycsaládosok 

Egyesülete kérelme  
 5./ Körösök-Völgye Vendégkönyvben való megjelenés 
 6./ A Mezőberényi Tízváros Alapítvány kérelme 
 7./ Ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítése  
 8./ Szakértői bizottság létrehozása (18/2010./I.25./sz. hat.) 
 9./ Telekrész átadása az OMSZ részére (526/2009./X.26./sz. hat.) 
10./ Mezőberényt elkerülő úttal kapcsolatos álláspont 
11./ 51/2010./I.25./sz. határozat módosítása (TÁMOP-3.2.3./09/2 pályázat) 
 
 
63/2010./II.08./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 az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendeletben kiírt „Óvodák, általános iskolák infrastrukturális 
fejlesztése” pályázaton. 
A pályázaton való részvételhez szükséges önerőt 6.188.415,-Ft-ot Mezőberény Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetésről szóló rendelet Általános tartaléka terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának előkészítésével Öreg István főigazgatót bízza 
meg. 
Felelős: Öreg István, Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola főigazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
64/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli belvízhelyzetre való 
tekintettel a Mezőberény 0322/22. hrsz-ú úthoz és a 0329/4 hrsz-ú tanyához tartozó 2 db 
bejáró felbontását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy a munkálatokhoz szükséges 
anyagszükséglet anyagi fedezetét, azaz 56.250,- Ft-ot a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére biztosítja. Továbbá felhatalmazza Fekete József igazgatót a munkálatok 
koordinálásával. 
Felelős:  Fekete József, Városi közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
65/2010./II.08./sz. határozat:  
1. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás társulási megállapodását. 

2. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását aláírja. 

3. Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza továbbá Cservenák 
Pál Miklós polgármestert, hogy „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulásban Mezőberény Város Önkormányzatát teljes döntési jogkörrel 
képviselje. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
66/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Vöröskereszt 
Alapszervezet és a Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesületének kérelmét támogatja, az  EU 
Élelmiszersegély programban való részvétel érdekében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal Ügyfélkapuján regisztráltatja magát az önkormányzat. A képviselő-testület sikeres 
regisztráció birtokában felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy az 
önkormányzat nevében a Baptista Szeretetszolgálattal a szükséges szerződést megkösse, és a 
szerződés megkötése esetén  a szállítás költségeihez maximum  100.000 Ft-tal járul hozzá A 
képviselő-testület a pénzügyi fedezetet a polgármesterre átruházott, átmeneti segély 
keretösszegéből biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
67/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete részt kíván venni a Well-Press Kft. 
által, VENDÉGVÁRÓ útikönyvek sorozat keretében készített Békéscsaba és a Körösök 
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Völgye című útikönyvben. A városra jutó önrészt, 194.813 Ft  összegben vállalja megfizetni, 
a 2010. évi költségvetés általános tartalék terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
68/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a Tízváros Alapítványnak 
Mezőberény, Deák Ferenc u. 5 – 7. szám alatti ingatlanban szociális bolt kialakítását. 
A Képviselőtestület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a Bérleti szerződés 
módosításának megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
69/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Önkormányzat Képviselő-testülete a "Belvízrendezés az élhetőbb településekért 
komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati 
csatornán I. ütem" megvalósításához szükséges ajánlatkérési tervdokumentáció elkészítésével 
a Duplex Kft.-t (5600 Békéscsaba, Berzsenyi utca 149.) bízza meg, melynek fedezetét – 
3.375.000, Ft- + ÁFA = 4.218.750,- Ft – a 2010. évi költségvetése (Egyéb tervezési munka) 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
70/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete a Hajnal utca 2-4. szám alatti ingatlan 
társasházzá való nyilvánításával kapcsolatos felmérések elvégzésére, illetve az ezzel együtt 
megvalósítandó önálló részekre történő felosztás lehetőségeire, háromfős szakértő bizottságot 
hoz létre, melynek tagjai: Hoffmann Dániel képviselő, Fekete József képviselő, Adamik 
Jánosné a hivatal vezető főtanácsosa, és kéri, hogy a bizottság a február 22-i testületi ülésen 
az elképzeléseket ismertesse.  
Felelős: szakértő bizottság tagjai 
Határidő: februári testületi ülés 
 
 
71/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 526/2009./X.26./sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
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 1711 m2 méretű új telek létrehozásával a 
területet térítésmentesen biztosítsa, a szükséges szerződést aláírja. 
A telekalakítással és az átadással kapcsolatos költségek az OMSZ-t terheli. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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72/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény városát 
elkerülő út megépítésének projektötletét. Felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester 
urat, hogy a MAPI Kft.-vel megkösse a szerződést a projektötlet kidolgozása tárgyában, 
melyet a KÖZOP pályázatra kíván az önkormányzat benyújtani. A projektötlet kidolgozásáért 
300.000,- Ft + ÁFA összeget vállal megfizetni az önkormányzat, melynek fedezetét a 2010. 
évi költségvetés tervezések (egyéb tervezések) költségvetési tételsorban szereplő összegből 
finanszíroz. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
73/2010./II.08./sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosítja az 51/2010./I.25./sz. 
határozatát, egyetért azzal, hogy a TÁMOP-3.2.3./09/2 „Építő közösségek a közművelődési 
intézmények az élethosszig tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és 
informális tanulás szolgálatában” pályázatot nem az önkormányzat, mint fenntartó, hanem az 
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ nyújtsa be. A pályázaton való részvétel önerőt nem 
igényel, a támogatás mértéke 100%. A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának 
előkészítésével Onody Gyulánét, az OPSKK igazgatóját bízza meg. 
Felelős: Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
74/2010.(II.18.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Pályázati önerő elfogadása (KEOP 4.2.0/B) 
 
 
75/2010.(II.18.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 
540/2009.(XI.18.)sz. határozatát. 
 
 
76/2010.(II.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 273.764.759,-Ft-ot – a 2010-2011. évi költségvetések terhére biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós  polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 

*** 
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77/2010.(II.22.)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 609/2009./XI.30./sz., 3/2010./I.11./sz., 

19/2010./I.25./sz., 38/2010./I.25./sz., 43/2010./I.25./sz., 48/2010./I.25./sz., 
50/2010./I.25./sz., 58/2010. /I.25./sz., 60/2010. /I.25./sz., 44/2010.(I.25.)sz., 
49/2010.(I.25.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

      II/2.  Wagner Márton képviselő kifogása az 5/2010.(I.11.) számú határozat ellen 
      II/3.  Az OPS Kulturális Központ 2010. évre tervezett beiskolázási terve 
      II/4.  Az OPS Kulturális Központ 2009. évi beszámolója és a 2010. évi munkaterve. 
      II/5.  Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
      II/6. Szakértő bizottság beszámolója a Hajnal u. 2-4. ingatlan megosztásáról 

(70/2010.(II.08.)sz. hat.) 
III./ Mezőberény Város 2010. évi költségvetésének elfogadása 
IV./ Vagyonrendelet módosítása 
V. Bejelentések 

V/1. A talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) sz. MÖK rendelet módosítása 
V/2. Az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003.(XI.24.) számú rendelet módosítása  
V/3. A helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK. sz. rendelet módosítása 
V/4. Az idegenforgalmi adóról szóló 48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendelet módosítása 
V/5. Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. ajánlata 
V/6. Pécsi-Normandia LIONS Club támogatás kérése szülőszállás fenntartásához 
V/7. Békés Megyei Katasztrófa és Polgári Védelem Szövetség megkeresése 

      V/8. Juventus Rádióval való együttműködés 
V/9. Nemzetközi szakmai oldalon kibővített szolgáltatás igénybevétele 
V/10.Bodnár és Társa Geográfus Bt. könyvajánlata 
V/11.TÁMOP pályázatokon való részvétel a szociális szférában 
V/12. A 67/2010.(II.08.)sz. határozat visszavonása 
V/13. Az OPS Kulturális Központ SZMSZ módosítása 
V/14. A 17/2010.(I.25.) sz. határozat módosítása 
V/14/2.  Petőfi Sándor Gimnázium Prémium évek programban való részvétel pályázat 
V/15. A 2010. április 11. és 25. napjaira kiírt Országgyűlési képviselő választással 

kapcsolatban a szavazatszámláló bizottságok létrehozása 
V/16. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 

pályázat igénylése) 
V/17. A Sportcsarnok Sportegyesület és a Mezőberényi Football Club 2009. évi 

önkormányzati sporttámogatás felhasználásáról beszámolás 
V/17/2. A 2009. évi (MÖK által támogatott) városi rendezvények és nemzetközi 

kapcsolatok elszámolásának ellenőrzése 
V/18. Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola létszámcsökkentési pályázat 
V/19. A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
V/20. TV2 Mokka- 2010-es ajánlat 
V/21. Vízterhelési díjjal kapcsolatos egyetértési jog gyakorlása 
V/22. Fedezetbiztosítások, átcsoportosítások (Kistérségi normatíva változás) 
V/23. Egyéb bejelentés 
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VI. Zárt ülés 
      VI/1. Telekrész eladás az 1682/1- hrsz-ú telekből 

VI/2. Mezőberény, Hajnal u. 2-4. sz. ingatlan felosztási lehetőségének vizsgálata 
VI/3. Vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció elkészítése (Geotermikus energia) 
VI/4. Helységbérleti szerződés-tervezet fizio- és mozgásterápia céljára 
VI/5. Egyéb bejelentés 

 
 
78/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. január 25-i zárt testületi 
ülésen, a 2010. február 8-i rendkívüli ülésen, valamint a 2010. február 18-i rendkívüli ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
79/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Mezőberényi Hosszú-tó építési 
munkálatainak szüneteltetésének okán érkezett kivitelezői kérelemnek helyt ad, engedélyezi, 
hogy a műszaki ellenőr munkát elrendelő határozatától számított 60 nap kerüljön 
meghatározásra befejezési határidőnek a szerződésmódosításban. Mezőberény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a 
fentieknek megfelelően járjon el. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
80/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
81/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 609/2009./XI.30./sz., 
3/2010./I.11./sz., 19/2010./I.25./sz., 38/2010./I.25./sz., 43/2010./I.25./sz., 48/2010./I.25./sz., 
50/2010./I.25./sz., 58/2010. /I.25./sz., 60/2010. /I.25./sz., 44/2010.(I.25.)sz., 49/2010.(I.25.)sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
82/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5/2010.(I.11.) számú határozatát 
visszavonja, egyben kinyilatkozza, hogy a Mezőberényi Német Önkormányzat internet 
hozzáférését nem támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
83/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2010. évre vonatkozó beiskolázási továbbképzési tervét elfogadja. 
Felelős:Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
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84/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős:Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
85/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ 2010. évi munkatervét elfogadja. 
Felelős:Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
86/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
87/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
88/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-vel 2010. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás tervezettel az előterjesztésben kiadottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. február 28. 
 
 
89/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, köszönettel vette a Gyomaendrődi 
Liget Fürdő Szolgáltató Kft. együttműködési megállapodás ajánlatát, hogy Mezőberény város 
biztosíthat kedvezményeket állandó lakosai részére, a fürdő belépő árának egy részét 
átvállalhatja, de anyagi források hiányában nem kíván a felkínált lehetőséggel élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
90/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta, hogy a Pécs 
Normandia Lions Club számlaszáma és adószáma három alkalommal (március, április május) 
jelenjen meg a Mezőberényi Hírmondóban.  
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91/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a Pécs 
Normandia Lions Club kiemelten közhasznú egyesület számlaszáma és adószáma a májusi 
Mezőberényi Hírmondóban közzé legyen téve, hogy a lakosoknak lehetőségük legyen az 
SZJA 1% felajánlására. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
92/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, megköszöni a Pécs Normandia Lions 
Club Mezőberény lakosok részére is végzett tevékenységét, de anyagi források hiányában, 
támogatást biztosítani nem áll módjában.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
93/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel vette a Békés Megyei 
Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség által küldött tagfelvétellel kapcsolatos 
megkeresést, de nem kíván a szövetség tagja lenni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
94/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, megköszöni a Juventus Rádió 
műsorsávban való megjelentetés ajánlattal kapcsolatos levelét, de nem kíván a felkínált 
lehetőséggel élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
95/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az International Company Databank 
Kft. az icdb.eu szakmai oldalon való megjelenés lehetőségére vonatkozó ajánlatát köszönettel 
veszi, de nem kíván a felkínált lehetőséggel élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
96/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, megköszöni a Bodnár és Társa 
Geográfus Bt. könyv ajánlattal kapcsolatos levelét, de nem kíván a felkínált lehetőséggel élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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97/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Uniós pályázati információ 
birtokában megállapította, hogy a szociális szférában (TÁMOP 5.4.3/09, TÁMOP 2.4.3 B, 
TÁMOP 5.3.1-09-C, TÁMOP 2.1.1) a feltételek nem adottak, így a pályázatokon nem vesz 
részt az önkormányzat. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina VHSz.Szolg. igazgatója 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
98/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. február 8-án hozott 
67/2010.(II.8.) számú határozatát (VENDÉGVÁRÓ útikönyvek sorozatban részvétel) 
visszavonja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
99/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPS Kulturális Központ módosított 
SZMSZ-ét elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
100/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 17/2010.(I.25.)MÖK sz. 
határozatában a Petőfi Sándor Gimnáziumnál szereplő „2010.03.01-től” szövegrészt 
„2010.03.15-től” szövegrészre módosítja, a „2 fő részfoglalkozású” szövegrészt törli a 
határozat szövegéből. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
101/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete a Petőfi Sándor Gimnáziumnál 1 fő 
létszámleépítést rendelt el a 17/2010 (I.25) számú határozatával: ( ebből: 1 fő után 
igénybejelentés a Prémium évek programmal és különleges foglalkoztatási állománnyal 
kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérülése érdekében). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 
2/2010. (II.23) MÖK. sz. rendelete 5§ (2) bekezdése és a 6. sz. melléklete alapján a Petőfi 
Sándor Gimnáziumban meghatározott az engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 
2010 évi éves állományi létszám a létszámváltozás előtt 110,29 fő,  és a 17/2010. (I.25.) 
számú határozat, illetve e határozat módosítása 100/2010.(II.22.) számú határozat alapján a 
Képviselő Testület a Petőfi Sándor Gimnázium engedélyezett dolgozói létszámát 2010.03.15-
től 1 fővel csökkentette, de a Prémium évek programban való részvételkor a jogviszony 
fennállása esetén a létszám nem változik. Így a 2/2010 (II.23) MÖK. sz. rendelete 6. sz. 
melléklete alapján engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 110 fő, a 2010 évi éves 
átlagos állományi létszám 110,29 ~ 110 fő. 
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A Képviselőtestület megbízza Cservenák Pál Miklós polgármestert, hogy a Mezőberény 
Város Önkormányzat Petőfi Sándor Gimnázium közalkalmazottai közül 1 fő részére, 
hivatkozással a 2004. évi CXXII. törvényre:  
A prémium évek programról és a különleges foglalkoztatási állományról – amely alapján 
ajánlja fel a különleges foglalkoztatási állományban való részvételt. 
A programban való részvétel, igénybevétel kezdete: 
       - 2010.03.15-től  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja, hogy a Prémium évek 
programban való részvétellel, illetőleg különleges foglalkoztatási állománnyal összefüggő 
kinevezés módosítást megelőző hónapban meglévő havi átlagos statisztikai állományi 
létszámát a kinevezés módosítás megelőző időpontjától számított 18. hónapig nem emeli.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
102/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. április 11. és 25. napokra 
kitűzött országgyűlési képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjainak, valamint pót-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. 
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. 
Savolt Jánosné Belencéresi u. 10. 
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.  
Olejné Mertz Judit Bartók B. u. 7. 
Bartó Róbertné Fő u. 2/A. 1. em. 12. 
Tóthné Guba Ágnes Belentai u. 24. 
Beregi Lajosné Nagymester u. 10/a. 
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7. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2.  
Grőszer Erzsébet József A. u. 14. 
Silló Sára Kérhalom u. 22. 
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: 
Balog Mihályné Fő út 2/B.II/15. 
Jakusovszki János Kodály Z. u. 14/A. 
Kovács Imréné Belencéresi u. 20. 
Frei Andrea Korona u. 2. 
Körösi Mihály Jeszenszki u. 25. 
Petrics László Liget u. 1/A.II/23. 
Lédig Ágnes Báthory u. 28. 
Winter Ádámné Kereki u. 93. 
Babinszki Jánosné Fő út 2/C.III/14. 
Hőgye Mihályné Fő út 2/C. 
Petneházi József Ady E. u. 31. 
Pusztafi Ferencné Luther u. 10. 
Sipos Éva Budai N.A. u. 15. 
Sáliné Dánosi Piroska Árpád u. 2. 
Mezőberény Város 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  
 
 
 
103/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési kisebbségi önkormányzati 
képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottság választott tagjainak az alább 
felsorolt választópolgárokat választja meg: 
 
- Baloghné Takács Katalin Hunyadi u. 28. 
- Vámosné Savolt Ágnes Jókai u. 79. 
- Kissné Bartóki Erzsébet Fő út 2/B.II/15. 
- Guba Julianna Kossuth tér 2. 2/20. 
- Eczethy Zsuzsanna Fő út 13.I/4. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságot szükség esetén egészítse ki. 
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Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Értelem szerint  
 
 
104/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
5.cím: OPSKK dologi kiadások - Helyi közművelődési tevékenység  
           támogatása kiadások előirányzatát                                                                 250 e Ft-tal  
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felújítási kiadások  
              előirányzatán belül a Pályázati saját forrás alap biztosítása,   
              elkülönítése előirányzatát                                            csökkenti   „-„         250 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
105/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Football Club és a 
Sportcsarnok Sportegyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond 
a végzett munkájukért, és további eredményes szereplést kíván. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
106/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi, (MÖK által támogatott) 
városi rendezvények, és nemzetközi kapcsolatok elszámolásának ellenőrzéséről készült 
beszámolót elfogadja. 
 
 
107/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete a Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskolánál 4 fő létszámleépítést rendelt el 17/2010. (I. 25.) számú határozatával: 
(ebből: 4 fő után igénybejelentés a feladatellátás racionálisabb megszervezéséből adódó, 
álláshely megszűntetésével együtt járó létszámcsökkentési döntéseihez kapcsolódó 
jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéséről szóló 
2/2010. (II. 23.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése és a 6. számú melléklete alapján 
Mezőberény - Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola meghatározott engedélyezett dolgozói 
létszám, álláshely szám: 2010. évi éves átlagos állományi létszám a létszámváltozás előtt 
139,32 fő, és a 17/2010. (I. 25.) számú határozat alapján a Képviselő-testület a Mezőberény - 
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola engedélyezett dolgozói létszámát 4 fővel csökkentette, 
így a 2/2010. (II. 23.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése és a 6. számú melléklete alapján 
engedélyezett dolgozói létszám, álláshely szám: 135 fő a 2010. évi éves átlagos állományi 
létszám 138,45 fő~138 fő.  
Az önkormányzat költségvetési szerveinél és a polgármesteri hivatalnál, a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
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munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban 
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül foglalkoztatására nincs lehetőség. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az Önkormányzati költségvetési 
szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázatot nyújt be. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
108/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratát 2010. január 1-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 2. pont alábbi része a hatályosság lejárta miatt törlésre kerül: 
Hatályos: 2009. XII. 31-ig: 
Szakágazati besorolás szerint: 
370000 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
382100 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
411000 Épületépítési projekt szervezése 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841106 Települési és területi helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841215 Szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása 
841311 Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vadászat igazgatása 
Alaptevékenysége TEÁOR és szakfeladat szerinti besorolásban: 
TEÁOR szerint KSH Szakfeladat rend szerint 
Száma Megnevezés Száma Megnevezés 

3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
901116-0 Szennyvízelvezetés – és 

kezelés 

3811 
3821 

Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
Nem veszélyes hulladékok kezelése, 
ártalmatlanítása 

902113-0 Települési hulladékok 
kezelése, köztisztasági 
tevékenység 

5221 
Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 

452025-0 Helyi közutak, hidak, alagutak 
létesítése felújítása.  

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 221214 Lapkiadás 

8411 
Általános közigazgatás 
 - Főtevékenység 
 

014034-0 Kisegítő mezőgazdasági szolg. 
(mezőőrök) 

  
751142 - 0 Területi, körzeti igazgatási 

szervek tevékenysége 

  
751153 - 0 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége 

  
751153 - 1 Önkormányzatok és többcélú 

kistérségi társulások igazgatási 
tevékenysége ( Okmányiroda ) 

  
751164 - 0 Települési és területi 

kisebbségi önkorm. igazgatási 
tevékenysége 
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751164 - 1 Cigány Kisebbségi 

Önkormányzat igazg. tev. 

  
751164 - 2 Mezőberényi Német 

Önkormányzat igazg. tev. 

  
751164 - 3 Szlovák Kisebbségi 

Önkormányzat igazg. tev. 

  

751175 Országgyűlési 
képviselőválasztás-sal 
kapcsolatos feladatok 
végrehajtása 

  

749914 - 0 Máshová nem sorolt gazd. tev. 
segítő szolg. AHT-n belül. 
Intézmények étkezés 
(utalvány+költség) + telefondíj 

  

749914 – 
1,2 

Máshová nem sorolt gazd. tev. 
segítő szolg. AHT-n kívül 
(Mezőőri telefon, Lakossági 
telefon) 

  
751845 - 0 Város- és Községgazdálkodási 

szolgáltatás.  
  751878 - 0 Közvilágítási feladatok - 

  
751922 - 0 Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 

  

751966 - 0 Önkormányzatok, valamint 
többcélú kistérségi társulások 
feladatra nem tervezhető 
elszámolásai 

  
853311 - 0 Rendszeres szociális pénzbeli 

ellátások 

  
853322 - 0 Rendszeres gyermekvédelmi 

pénzbeli ellátások 
  853333 - 0 Munkanélküli ellátások 

  
853344 - 0 Eseti pénzbeli szociális 

ellátások 

  
853355 - 0 Eseti pénzbeli 

gyermekvédelmi ellátások 

8622 Szakorvosi járóbeteg ellátás 

851275 

Járóbetegek szakorvosi 
ellátása. (Szemészeti 
szakrendelő 
akadálymentesítése.) 

7500 Állat – egészségügyi ellátás 852018 Állategészségügyi tevékenység 

8891 Gyermekek napközbeni ellátása 

853211 

Bölcsődei ellátás.  
(Új bölcsőde építése, Mb. 
Puskin u. 9. sz. alatti 
területen.) 

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 923127 

 
Közművelődési könyvtári 
tevékenység 
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9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 930910 - 0 Fürdő és strandszolgáltatás  

8520 Alapfokú oktatás 
801214 Általános iskolai nappali 

rendszerű nevelés, oktatás 
Az alapító okiratnak  
Alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban (Hatályos:2010.01.01-től): 
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
3812011 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
3821011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3821021 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
3821031 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 
4211001 Út, autópálya építése 
4291001 Vízi létesítmény építése 
4931021 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartás 
5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése 
8411911 Nemzeti ünnepek programjai 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

(Mezőőri szolg.,Tervezési munkálatok-Pályázati forrás fedezetére, Darft. által 
kiírt Akadálymendtesítési tám. DAOP.2007.4.3.1. Egyenlő esélyű hozzáférés 
közszolg., Belső udvar terület rendezése a Békési úti udvaron lévő épületek 
bontási munkái, Önkéntes Tűzoltóság, Geotermikus energia felhasználásra 
pályázati saját erő, Hosszútó tájrendezési munkáinak megvalósításához 
pályázati saját forrás, VÖK lakossági csatornamű, DAOP.2007.5.1.2/B 
városközponti rehabilitáció, Változó jelzésképű sebességmérő készülék, 
Esélyegyenlőségi program megvalósításához fed.bizt., Városi Közszolg.Int. 
részére többfunkciós kommunális gépjármű beszerzése, Integrált 
Városfejlesztési stratégia elkészítése, BM.Vízművek Zrt. Hálózat 
karbantartás-felújítás) 

8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8425411 Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
8821111 Rendszeres szociális segély 
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8821121 Időskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8891011 Bölcsődei ellátás 
8903011 Civil szervezetek működési támogatása 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9312011 Versenysport- tevékenység és támogatás 
9312021 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
9313011 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
9319031 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatások 
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyamon) 
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
szövegrésze helyébe, 
Alaptevékenysége szakfeladat szerinti besorolásban (Hatályos:2010.01.01-től): 
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 
3812011 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 

átrakása 
3822001 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
4120001 Lakó-és nem lakó épület építése 
4211001 Út, autópálya építése 
4311001 Bontás 
4931021 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
6810001 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8411121 Önkormányzati jogalkotás 
8411141 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
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8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
8411291 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása 
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése 
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő 

szolgáltatások 
8414021 Közvilágítás 
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
8414091 M.n.s. pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
8419061 Finanszírozási műveletek 
8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
8424211 Közterület rendjének fenntartása 
8425411 Ár – és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
8500001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása 

önkormányzati költségvetési szervnél 
8510111 Óvodai nevelés, ellátás 
8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyamon) 
8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyamon) 
8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
8622401 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
8821111 Rendszeres szociális segély 
8821121 Időskorúak járadéka 
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
8821141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
8821191 Óvodáztatási támogatás 
8821221 Átmeneti segély 
8821231 Temetési segély 
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás 
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
8822021 Közgyógyellátás 
8822031 Köztemetés 
8891011 Bölcsődei ellátás 
8899221 Házi segítségnyújtás 
8899251 Támogató szolgáltatás 
8899351 Otthonteremtési támogatás 
8903021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
8904411 Közcélú foglalkoztatás 
8904421 Közhasznú foglalkoztatás 
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
9312011 Versenysport- tevékenység és támogatás 
9312041 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
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9313011 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
szövegrész lép. 
Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 
A Képviselő-testület felkéri Cservenák Pál Miklós polgármestert a módosító okirat és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
109/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a TV2 (Útitárs, Mokka, 
Tények)  műsoraiban való megjelenés lehetőségét, de 2010-ben nem kíván élni vele. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
110/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. Igazgatósága által a 14/2010.(II.10.) számú határozattal elfogadott, Mezőberény 
településre vonatkozó vízterhelési egységdíjakkal, hozzájárul annak 2010. március 1-től való 
bevezetéséhez.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyetértésről szóló határozatot a 
Békés Megyei Vízművek Zrt. részére megküldje. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010.február 28. 
 
 
111/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatán belül, 
          Támogatásértékű kiadások, Működési célra előirányzatát  megemeli:   246 eFt-tal    
  (Békési Kistérségi Irodától Kistérségi Kiegészítő Normatíva  
           továbbutalása – 
    Működési célú Támogatás értékű bevétel többcélú kistérségi 
    társulástól támogatás visszautalása) 
és ezzel egyidejűleg 
- 2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola  
  kiadási előirányzatát                                                            csökkenti:  „-„ 286 eFt-tal 
  ezen belül: 
                 - Személyi juttatások kiadási előirányzatát                    „-„ 286 e Ft-tal 
                (2008. évi normatíva elszámolás) 
-7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  csökkenti: „-„ 30 eFt-tal 
  2008. évi normatíva elszámolás 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a  
    norm. és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  
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    fedezetére)                                  
-6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül 
            Dologi kiadások előirányzatát                                                   megemeli:  10 eFt-tal 
               - 2008. évi normatíva elszámolás: Házi segítségnyújtás 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
112/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Mezőberény, belterület 1682/1 hrsz-ú telekből 88 m2 területű a Tópart 
Vendéglő által elfoglalt telekrészt 341 Ft/m2 + Áfa, azaz 30.000 Ft + Áfa áron kívánja 
értékesíteni Tánczos Imre (Mezőberény, Madarász u. 52. sz.) részére. 
A telekalakítással és az adásvétellel kapcsolatos költségek Tánczos Imrét terhelik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
113/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat fizio- és mozgásterápia tevékenység céljára készített helységbérleti 
szerződésről benyújtott előterjesztését, és napirendről levette azzal, hogy a következő ülésen 
az intézményvezető is vegyen részt, a felvetődött kérdések tisztázása érdekében. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: márciusi testületi ülés  
 
 
114/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Berényi Napok 
rendezvény 2010. évben 3 napos ünnepség lesz, augusztus 20-22. közötti időszakban. A 
rendezvény ideje alatt kerül lebonyolításra a Berény utónevű települések találkozója is.A 
tűzijáték augusztus 21-én, szombaton kerül megrendezésre. A képviselő-testület a 
rendezvények lebonyolításával megbízza az OPS Kulturális Központ igazgatóját. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Onody Gyuláné OPSKK igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
115/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – „Geotermikus energia hasznosítása 
Mezőberényben” – tárgyú beruházás vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére a Földhő Bt.-ét (1118 Budapest, Brassói u. 169-179/H) bízza meg. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés szerinti vállalkozási szerződést 
megkösse a vállalkozóval. A vállalkozó munkadíja: 4.200.000,- Ft + 25% ÁFA, azaz 
5.250.000,- Ft, melynek fedezete a 2010. évi költségvetés felhalmozási kiadások: 
„Geotermikus energia hasznosítása Mezőberényben” beruházás előirányzata között 
betervezésre került. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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116/2010.(II.22.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szakértői bizottság által benyújtott, 
Mezőberény, Hajnal u. 2-4 sz. ingatlan felosztási lehetőségének vizsgálata előterjesztés 
alapján, a beszámolót elfogadta, és újabb ismeretek birtokában a márciusi ülésen tovább 
tárgyalja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: márciusi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2010.(II.23.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2010.(II.23.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI. 19.) MÖK sz. rendelet – a továbbiakban: R – módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2010.(II.23.) önkormányzati 
rendelete a talajterhelési díjról szóló 50/2004.(XII.20.) MÖK számú rendelet – a 
továbbiakban: R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2010.(II.23.) 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 6/2010.(II.23.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének 
(továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2010.(II.23.) önkormányzati 
rendelete idegenforgalmi adóról szóló 48/2004.(XII.20.) MÖK sz. rendelet (továbbiakban: 
R.) módosításáról 
 
 
 

*** 
 
 
 
117/2010.(III.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Közös gázbeszerzéshez történő csatlakozás megtárgyalása 
2./ Cserefelépítményes rendszerű téli-nyári munkaeszközökkel ellátott kommunális 

kisteherautó beszerzése - beérkezett ajánlatok bírálatának elfogadása 
3./ Egyéb bejelentés 
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118/2010.(III.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát –
energia beszerzési feladatok összehangolása céljából, a Békés Megyei Önkormányzat 
koordinálása mellett- a közös földgáz beszerzésre irányuló szindikátushoz. Jóváhagyja a 
csatolt Szindikátusi Szerződés-tervezetet és felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert, hogy a Szindikátusi Szerződést aláírja és a közös földgáz beszerzés ügyében 
eljárjon. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
119/2010.(III.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cserefelépítményes rendszerű téli-
nyári munkaeszközökkel ellátott kommunális kisteherautó beszerzéshez 1.688.000 Ft-ot  
biztosít a 2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
120/2010.(III.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Cserefelépítményes rendszerű téli-
nyári munkaeszközökkel ellátott kommunális kisteherautó beszerzése” című közbeszerzési 
eljárás nyerteseként a SIEX Kft. 9700 Szombathely, Csaba u. 10. szám alatti vállalkozást 
hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás értéke: nettó 30.150.100 Ft + ÁFA azaz, bruttó 37.687.625 Ft. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
121/2010.(III.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 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről  
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 476/2009./IX.28./sz., 529/2009./X.26./sz., 

570/2009./XI.30./sz., 586/2009./XI.30./sz., 588/2009./XI.30./sz., 
596/2009./XI.30./sz., 608/2009./XI.30./sz., 612/2009./XI.30./sz., 
618/2009./XII.21./sz., 631/2009./XII.21./sz., 632/2009./XII.21./sz., 
633/2009./XII.21./sz., 634/2009./XII.21./sz., 636/2009./XII.21./sz., 
637/2009./XII.21./sz., 638/2009./XII.21./sz., 639/2009./XII.21./sz., 
640/2009./XII.21./sz., 641/2009./XII.21./sz., 642/2009./XII.21./sz., 
643/2009./XII.21./sz., 644/2009./XII.21./sz., 645/2009./XII.21./sz., 
646/2009./XII.21./sz., 647/2009./XII.21./sz., 648/2009./XII.21./sz., 
649/2009./XII.21./sz., 650/2009./XII.21./sz., 651/2009./XII.21./sz., 
652/2009./XII.21./sz., 653/2009./XII.21./sz., 654/2009./XII.21./sz., 
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655/2009./XII.21./sz., 656/2009./XII.21./sz., 657/2009./XII.21./sz., 
658/2009./XII.21./sz., 659/2009./XII.21./sz., 660/2009./XII.21./sz., 
661/2009./XII.21./sz., 663/2009./XII.21./sz., 664/2009./XII.21./sz., 
666/2009./XII.21./sz., 668/2009./XII.21./sz., 4/2010./I.11./sz., 13/2010./I.25./sz., 
15/2010./I.25./sz., 16/2010./I.25./sz., 23/2010./I.25./sz., 24/2010./I.25./sz., 
25/2010./I.25./sz., 26/2010./I.25./sz., 27/2010./I.25./sz., 28/2010./I.25./sz., 
29/2010./I.25./sz., 30/2010./I.25./sz., 31/2010./I.25./sz., 32/2010./I.25./sz., 
33/2010./I.25./sz., 34/2010./I.25./sz., 35/2010./I.25./sz., 36/2010./I.25./sz., 
37/2010./I.25./sz., 39/2010./I.25./sz., 40/2010./I.25./sz., 42/2010./I.25./sz., 
45/2010./I.25./sz., 46/2010./I.25./sz., 52/2010./I.25./sz., 56/2010./I.25./sz., 
59/2010./I.25./sz., 68/2010./II.08./sz., 71/2010./II.08./sz., 72/2010./II.08./sz., 
73/2010./II.08./sz.,  82/2010./II.22./sz., 83/2010./II.22./sz., 84/2010./II.22./sz., 
85/2010./II.22./sz., 88/2010./II.22./sz., 89/2010./II.22./sz., 92/2010./II.22./sz., 
93/2010./II.22./sz., 94/2010./II.22./sz., 95/2010./II.22./sz., 96/2010./II.22./sz., 
97/2010./II.22./sz., 98/2010./II.22./sz., 99/2010./II.22./sz., 105/2010./II.22./sz., 
109/2010./II.22./sz., 110/2010./II.22./sz., 111/2010./II.22./sz., 114/2010./II.22./sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Mezőberény város parkolási rendelete 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
IV./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület munkájáról 
V./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról 
VI./ Közbeszerzési terv elfogadása 
VI/A. Dr. Varga István ügyvéd tájékoztatója - szóbeli 
VII./ Bejelentések 

VII/1. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VII/2. Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.24.) 

számú rendelet módosítása 
VII/3. Nevelési – oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása  
VII/4. A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat ellátórendszerének Szakmai  

Programja módosításának jóváhagyása 
VII/5. 2010. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

kinevezett magasabb vezetője részére 
VII/6. Mezőberény- víztorony korszerűsítése 
VII/7. Omega Gyülekezet bérleti szándéka (volt Bútoripari Szövetkezet ebédlője) 
VII/8. Banki és Végrehajtási Károsultak Információs Irodájának kérelme. 
VII/9. Fórumozók nevében állampolgári levél benyújtása Tomka Mihálytól 

      VII/10. 2009. évi érettségi vizsgák támogatása 
VII/11. Közművagyon átadása a Békés Megyei Vízművek Zrt. részéről 
VII/12. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 
VII/13. Balatoni integrációs Közhasznú Nonprofit Kft felhívása: Verseny a Biodiverzitás 

Fővárosa címért 
VII/14. Felhívás a Kulturális Örökség Napjára 
VII/15. „Leg a láb” A.M.I. regisztrációs kérelme 
VII/16. Szegedi Hungarikum Fesztivál 
VII/17. Hungarikumok c. könyvben való megjelenés 
VII/18. Munkácsy Mihály Múzeum kérelme 
VII/19. levéve napirendről   (Könyvtári felzárkóztató pályázat) 
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VII/20. Nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetésével kapcsolatos 
megkeresés 

VII/21. Kihívás Napja 
VII/22. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme helyiség átvételére 
VII/23. Levéve napirendről  (A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  kérelme) 
VII/24. Harmati László alpolgármester részére a 2009. évi munka elismeréseként jutalom 

megállapítás, javaslat 
VII/25. „Szúnyoggyérítés” pályázati eljárás 
VII/26. Igazgatósági és Fb tagok delegálása a Békés Megyei Vízművek Zrt.-be 
VII/27. Mezőberény Város Rendezési Tervének módosítása 

      VII/28. Egyéb bejelentés   
                  - A strandon, sportpályán folyó beruházást érintő észrevétel 
VIII./ Zárt ülés 

VIII/1. A fizio és mozgásterápia tevékenység céljára készített helységbérleti szerződés-
tervezet megvitatása  (113/2010.(II.22.) sz. hat.) -szóbeli 

VIII/2. A Mezőberény, Hajnal u. 2-4. sz. alatti ingatlan felosztási lehetőségei 
(118/2010.(II.22.) sz. hat.) - szóbeli 

                  - A volt Bútoripari Rt. telepített gépeinek értékesítésével kapcsolatos ajánlat 
VIII/3.  A Tappe Kft-vel folytatott tárgyalás ismertetése (magánszemélyek kommunális 

adóját érintő fennálló szerződés módosításáról (631/2009.(XII.21.) sz.hat.) –
szóbeli 

VIII/4. Csabai úti lakosok kérelme 
VIII/5. Az 525/2009/(X.26.) számú határozat végrehajtása 
VIII/6. Petőfi u. 27. sz. alatti Családsegítő Szolgálat homlokzatának felújítási munkálatai 

      VIII/7. Egyéb bejelentés 
 
 
122/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. február 22-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2010. március 17-i rendkívüli ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
123/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
124/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 476/2009./IX.28./sz., 
529/2009./X.26./sz., 570/2009./XI.30./sz., 586/2009./XI.30./sz., 588/2009./XI.30./sz., 
596/2009./XI.30./sz., 608/2009./XI.30./sz., 612/2009./XI.30./sz., 618/2009./XII.21./sz., 
631/2009./XII.21./sz., 632/2009./XII.21./sz., 633/2009./XII.21./sz., 634/2009./XII.21./sz., 
636/2009./XII.21./sz., 637/2009./XII.21./sz., 638/2009./XII.21./sz., 639/2009./XII.21./sz., 
640/2009./XII.21./sz., 641/2009./XII.21./sz., 642/2009./XII.21./sz., 643/2009./XII.21./sz., 
644/2009./XII.21./sz., 645/2009./XII.21./sz., 646/2009./XII.21./sz., 647/2009./XII.21./sz., 
648/2009./XII.21./sz., 649/2009./XII.21./sz., 650/2009./XII.21./sz., 651/2009./XII.21./sz., 
652/2009./XII.21./sz., 653/2009./XII.21./sz., 654/2009./XII.21./sz., 655/2009./XII.21./sz., 
656/2009./XII.21./sz., 657/2009./XII.21./sz., 658/2009./XII.21./sz., 659/2009./XII.21./sz., 
660/2009./XII.21./sz., 661/2009./XII.21./sz., 663/2009./XII.21./sz., 664/2009./XII.21./sz., 
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666/2009./XII.21./sz., 668/2009./XII.21./sz., 4/2010./I.11./sz., 13/2010.(I.25.)sz., 
15/2010./I.25./sz., 16/2010./I.25./sz., 23/2010./I.25./sz., 24/2010./I.25./sz., 25/2010./I.25./sz., 
26/2010./I.25./sz., 27/2010./I.25./sz., 28/2010./I.25./sz., 29/2010./I.25./sz., 30/2010./I.25./sz., 
31/2010./I.25./sz., 32/2010./I.25./sz., 33/2010./I.25./sz., 34/2010./I.25./sz., 35/2010./I.25./sz., 
36/2010./I.25./sz., 37/2010./I.25./sz., 39/2010./I.25./sz., 40/2010./I.25./sz., 42/2010./I.25./sz., 
45/2010./I.25./sz., 46/2010./I.25./sz., 52/2010./I.25./sz., 56/2010./I.25./sz., 59/2010./I.25./sz., 
68/2010./II.08./sz., 71/2010./II.08./sz., 72/2010./II.08./sz., 73/2010./II.08./sz.,  
82/2010./II.22./sz., 83/2010./II.22./sz., 84/2010./II.22./sz., 85/2010./II.22./sz., 
88/2010./II.22./sz., 89/2010./II.22./sz., 92/2010./II.22./sz., 93/2010./II.22./sz., 
94/2010./II.22./sz., 95/2010./II.22./sz., 96/2010./II.22./sz., 97/2010./II.22./sz., 
98/2010./II.22./sz., 99/2010./II.22./sz., 105/2010./II.22./sz., 109/2010./II.22./sz., 
110/2010./II.22./sz., 111/2010./II.22./sz., 114/2010./II.22./sz.  lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
125/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosító indítványként elfogadja, 
hogy a gépjármű parkolóhelyek építéséről és megvalósításáról szóló rendeletet-tervezetben az 
5. §. címe „A megváltási összegek mértéke és felhasználása” legyen. 
 
 
126/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosító indítványként elfogadja, 
hogy a gépjármű parkolóhelyek építéséről és megvalósításáról szóló rendeletet-tervezetben a 
4. §. (8) bekezdésben a „felülvizsgálhatja és módosíthatja” szövegrész „felülvizsgálja, és 
szükség szerint módosítja” szövegre változik. 
 
 
127/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
128/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
129/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
 
130/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2009. évi  
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. 
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131/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét annyiban 
módosítja, hogy a  V./ számú napirend -Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
munkájáról- előtt tárgyalja meg a VI/A. -Dr. Varga István ügyvéd tájékoztatója – napirendet. 
 
 
132/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
133/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Varga István orosházi ügyvéd 
tájékoztatóját, hogy milyen ügyek képviseletére kapott megbízást, tudomásul vette. 
 
 
134/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul vette, további jó munkát kívánva. 
 
 
135/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 5. §-a, valamint az Önkormányzat közbeszerzésekről szóló Szabályzata 
alapján Mezőberény Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét elfogadja. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
136/2010.(III.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               csökkenti: „-„ 13003 eFt-tal 
(2009. évi bérpolitikai intézkedések) 
és ezzel egyidejűleg   
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:   
Pénzforgalom  nélküli kiadások, Általános tartalék terhére csökkenti: „-„ 13003 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
137/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
Pénzforgalom  nélküli kiadások, Általános tartalék terhére csökkenti:  2.232 eFt-tal 
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és ezzel egyidejűleg  
1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát csökkenti „-„ 140 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát     „-„ 110 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   „-„   30 e Ft-tal 
2/A. cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát    megemeli:789 eFt-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát          621 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát         168 e Ft-tal 
2/B. cím: Mezőberény- Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
 kiadási előirányzatát      megemeli: 1800 eFt-tal 
ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát        1417 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát         383 e Ft-tal 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium kiadási előirányzatát megemeli: 378 eFt-tal 
 ezen belül: 
- Személyi juttatások előirányzatát         298  e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát           80 e Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát csökkenti: „-„131 eFt-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát    „-„ 103 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát     „-„ 28 e Ft-tal 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát csökkenti:„-„965 eFt-tal 
- Személyi juttatások előirányzatát    „-„ 760 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát   „-„ 205 e Ft-tal 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát          megemeli: 561 eFt-tal 
 - Személyi juttatások előirányzatát        442 e Ft-tal  
 - Munkaadókat terh.jár. előirányzatát       119 e Ft-tal  
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatát csökkenti: „-„60 eFt-tal 
  ezen belül:   (Kisegítő mg. szolg.) 
- Személyi juttatások előirányzatát    „-„  47 e Ft-tal  
- Munkaadókat terh.jár előirányzatát    „-„ 13 e Ft-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
138/2010.(III.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 előirányzatát       megemeli: 2553 eFt-tal 
-Új Tudás-Műveltség Program keretében az integrációs rendszerben résztvevő 
intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére fordítható támogatás 
tagintézményenként előirányzatát 
és ezzel egyidejűleg 
 - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát          csökkenti:  2553 eFt-tal 
     -Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások keretében  
    az integrációs  rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok  
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    kiegészítő   illetményére fordítható támogatás tagintézményenként  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
139/2010.(III.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 
Önkormányzatok költségvetési támogatása  
Normatív módon elosztott kötött felh. közp. támogatás       csökkenti:„-„ 1090 eFt-tal 
- Rendszeres szociális segély előirányzatát   „-„  1090 eFt 
és ezzel egyidejűleg  
- 7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
Végleges Pénzeszközátadások Működési célra 
 /Társ szoc. pol. jutt./ előirányzatát          csökkenti:„-„ 1090 eFt-tal  
Rendszeres szociális segély előirányzatát   „-„  1090 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
140/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése: 
A) 
 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
   Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzat 
    Lakossági közműfejlesztési támogatása bevételi előirányzatát           csökkenti 21 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg csökkenti 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadásai, 
    Végleges Pénzeszközátadások Működési célra /Társ szoc. pol. jutt./ 
    Lakossági közműfejlesztési tám. kiadási előirányzatát                                        21 e Ft-tal 
B) 
7-3.cím:PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül   
Önk.költségvetési támogatás. Központosított előirányzatát   megemeli 1 eFt-tal 
Kiegészítő támogatás nemzeti,nevelési,oktatási feladathoz 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
Pénzforgalom nélküli kiadás, Általános tartalék előirányzatát  megemeli  1eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
141/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2009. évi költségvetése: 
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7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
        Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei,  
        Normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatát         csökkenti: „-„ 1 eFt-tal 
        8. sz. mell. Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, 
        kötött felhasználású támogatásai 
        I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 
        I.4. sorsz. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
        I.4.2 2009/2010-es tanév 
7-3. cím: PH int folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
      Önkormányzatok költségvetési támogatása 
      Normatív módon elosztott kötött felh.közp. támogatás előirányzatát csökkenti: „-„1 eFt-tal 
      Időskorúak járadéka 
és ezzel egyidejűleg:  
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül:   
    Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát       csökkenti: „-„2 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
142/2010.(III.29.) számú 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 
 
 
143/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium és 
Közétkeztetési Központ alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, 
egységes szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
144/2010.(III.29.) számú 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 
 
 
145/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat ellátórendszerének Szakmai Programját elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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146/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjéről a „2010. évre 
prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb 
vezetője részére” bejelentést leveszi azzal, hogy felkéri az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
elnökeit, hogy 1-1 fő delegálásával alapítsanak (legkésőbb a 2010. évi április havi Képviselő-
testületi ülésre) egy bizottságot, amely a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett 
magasabb vezetője részére a 2010. évre kitűzendő prémium feladatokat kidolgozza és 
előterjeszti a Képviselő-testület 2010. május havi testületi ülésére. 
Felelős: érintett bizottságok elnökei 
Határidő: értelem szerint 
 
 
147/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőberényi 
víztorony felújítása, korszerűsítése kapcsán felmerült nettó 14.384.131,- + Áfa, azaz bruttó 
17.980.164,- Ft (melyből bruttó 2.461.414,- az eredeti szerződésből fennmaradt) 
többletköltséget elfogadja és a 2010. évi költségvetés Felhalmozási célú kiadások tételsorát 
(Víztorony korszerűsítése - rekonstrukció = 30000 eFt 2010. évben fizetendő) bruttó 
6.642.664,- Ft-tal kiegészíti. 
Továbbá felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármester urat a vállalkozási szerződés 
módosításának aláírására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
148/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Omega Gyülekezet bérleti ajánlata 
alapján a jelenlegi feltételekkel nem kívánja a kért helyiségeket bérbe adni és felhatalmazza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert és Fekete Józsefet a Városi Közszolgáltató Intézmény 
igazgatóját további tárgyalások lefolytatására.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: áprilisi testületi ülés 
 
 
149/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Banki és Végrehajtási Károsultak 
Információs Irodájának kérelmét, és felajánlását, mely a banki és végrehajtási károsult 
lakosság tájékoztatási együttműködésére vonatkozik, az alábbiak szerinti együttműködést 
vállalja: 
1, Önkormányzatnál illetve Családsegítő szolgálatnál hirdetmény kifüggesztése 
2, A helyi önkormányzati lapban vagy hírlevélben a közleményük megjelentetése 
3, Az önkormányzat honlapján a közlemények, valamint tájékoztatók közzététele 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vállalja továbbá, hogy a Banki és Végrehajtási 
Károsultak Információs Irodájának ügyfélfogadás megtartására a Családsegítő szolgálat 
Mezőberény Petőfi Sándor utca 27. szám alatti épületében heti egy alkalommal ingyenesen 
irodahelyiséget biztosít 4 órára. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
              Kovács Edina a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
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150/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét annyiban 
módosítja, hogy a VII/9. sz. -Fórumozók nevében állampolgári levél benyújtása Tomka 
Mihálytól- bejelentést VII/29. szám alatt tárgyalja. 
 
 
151/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
 - 7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    - Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                            megemeli: 157 eFt-tal 
    Oktatási Minisztériumtól 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolítására  
    nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására) 
és ezzel egyidejűleg 
- 7-4. cím: PH igazgatási kiadásai, kiadási előirányzatát                           megemeli  157 eFt-tal 
   Ezen belül:     
        - Dologi kiadások előirányzatát:                                        31 eFt-tal 
        - Személyi juttatások előirányzatát:                                 101 eFt-tal 
        - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát:                25 eFt-tal 
(Oktatási Minisztériumtól 2009. évi érettségi vizsgák lebonyolítására  
nyújtott támogatás (érettségi vizsgák kapcsán ellátott feladatok támogatására) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
152/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
részéről megküldött közművagyon átadása napirendet levette napirendről, mivel információk 
hiányában döntést nem tudott hozott. A Képviselő-testület további információk rendelkezésre 
állását követően tárgyal a vagyonkiadásról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
153/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Balatoni integrációs Közhasznú 
Nonprofit Kft. felhívása alapján nem kíván részt venni a Biodiverzitás fővárosa címért kiírt 
versenyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
154/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kulturális Örökség Napja 
rendezvénysorozathoz nem kíván csatlakozni. A felhívás népszerűsítését a városi honlapon és 
a Mezőberényi Hírmondóban teszi meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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155/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzetközi Kapcsolatok koncepció 
1. sz. melléklet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, és egyben a 
koncepciót egységes szerkezetbe foglalja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Frey Mihály aljegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
156/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szegedi Hungarikum fesztiválon 
való részvétel lehetőségét a Mezőberényi Hírmondóban és a város honlapján jelenteti meg, és 
a részvétellel kapcsolatos ügyintézéssel az Orlai Petrics Soma Kulturális Központot bízza 
meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               OPSKK igazgatója 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
157/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Hungarikumok c. 
könyvben való megjelenést 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
158/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Munkácsy Mihály múzeum 
megkeresésére jelzi, bejelenti a Coriolanus című Orlai Petrics Soma festmény kölcsönzés 
meghosszabbítására vonatkozó igényét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
159/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság javaslatát nem támogatta, mely szerint a Levegő Munkacsoport megkeresése 
tudomásulvételével, a lakosság legyen értesítve a Levegő Munkacsoport elérhetőségeiről. 
 
 
 
160/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Levegő Munkacsoport felhívásával 
egyetért, a nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíjának bevezetését esetlegesen  
támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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161/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kihívás Napján való részvételt nem 
támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
162/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az OPSKK igazgatóját, 
egyeztessen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével, a tűzoltó laktanyában található 
könyvtár helyiség átadás-átvétele érdekében. 
Felelős: Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
163/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harmati László alpolgármesternek a 
2009. évi munkája elismeréseként az 1 havi bruttó tiszteletdíjának (160.000,- Ft) 80 % -nak 
megfelelő mértékű 128.000,- Ft (azaz egyszáz-huszonnyolcezer forint) jutalmat állapít meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
164/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Harmati László 
a 2009. év után alpolgármesterként részére megállapított jutalmáról: 128.000 Ft-ról lemond. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
165/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                     csökkenti:  „-„ 163 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 128 eFt 
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   35 eFt 
ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások előirányzatán belül: 
  - Mezőberényi Football Club támogatása előirányzatát:                                         54 eFt-tal 
  - Református Egyházközség Mezőberény 
    Templom felújítás előirányzatát:                                                                           54 eFt-tal 
  - Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület  
     támogatása előirányzatát:                                                                                      55 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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166/2010.(III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szemp-Air Kft. – 
RSZ-Coop Kft. Konzorcium (6728 Szeged, Napos út 7. – 5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 11. 
I./10.) ajánlatát fogadja el „Szúnyog-gyérítés Mezőberény város területén 2010-ben” eljárás 
tárgyában, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tevőt, továbbá felhatalmazza 
Cservenák Pál Miklós polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
167/2010. (III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági létszám csökkentésével öt, illetve hat főre, és a két 
testület összeállításának szabályaival kapcsolatban az alábbi javaslatot teszi, egyúttal 
felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert a határozat megküldésére, valamint az 
önkormányzat javaslat egyeztetéseken való képviseletével: 
1.) Igazgatóság (5 fő): igazgató (1 fő), a négy legnagyobb részvényhányaddal rendelkező – 
ide nem értve a Békés Megyei Önkormányzatot – részvényes önkormányzat 1-1 delegáltja (4 
fő). 
2.) Felügyelő Bizottság (6 fő): munkavállalói oldal képviselői (2 fő), Békés Megyei 
Önkormányzat delegáltja (1 fő), a három legnagyobb részvényhányaddal rendelkező - ide 
nem értve a Békés Megyei Önkormányzatot – részvényes önkormányzat 1-1 delegáltja (3 fő). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
168/2010. (III.29.) számú határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Mezőberény Város Rendezési tervét az alábbiak 
szerint  módosítja: 
A Mezőberény, 0391/1, 0394/14, 0394/15 és a 0401 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan, 
Mezőberény Város külterületi szerkezeti tervében és szabályozási tervében feltüntetett 
„Zöldterület” besorolást, mint terület-felhasználási egységet törli. 
Felelős: Adamik Jánosné vezető főtanácsos  
              Kmetykó János tervező 
Határidő. intézkedésre azonnal 
 
 
 
169/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a Mezőberény, 
Csabai út 28., 30., 32. sz. alatti lakosok panaszát, és tájékoztatja a kérelmezőket, hogy saját 
hatáskörben a szükséges lépéseket megtette, de mivel a 47-es számú főút nem az 
önkormányzat tulajdonában van, így hatáskör hiányában érdemi intézkedésre nincs 
lehetősége. A kérelmet továbbítja az érintett Békés Megyei Állami Közútkezelő Kht. felé, 
hogy az út vagyonkezelője és üzemeltetője tegye meg az intézkedéseket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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170/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, Kovács Edina a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat igazgatójának szóbeli beszámolóját tudomásul vette, a fizio és 
mozgásterápia tevékenység céljára kötött helységbérleti szerződésről. 
 
 
171/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Petőfi Sándor utca 27. 
szám alatti Családsegítő Szolgálat épülete egyéb felújítási munkálatai elvégzésének 
fedezetéhez a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére:120.000,- Ft-ot biztosít 
kiegészítésként a 2010.évi költségvetése Általános tartalékának terhére, továbbá 
felhatalmazza Kovács Edina igazgatót a feladat ellátásával, lebonyolításával, folytassa le az 
egyeztetést a kivitelezővel és rendelje meg a munkákat.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
172/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Józsefet a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a volt Bútoripari Rt. telepített gépeinek 
értékesítésére tett VIKING’S Export-Import Kereskedelmi Bt. ajánlata alapján a céggel 
kössön megállapodást, azt mutassa be a testületnek. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
173/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy a településen található üres ingatlanokról a felmérést készítse el, azt terjessze be a 
májusi testületi ülésre.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: májusi testületi ülés  
 
 
174/2010.(III.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében 
szereplő 12 fő esetében, összesen 952.679,-Ft értékben – figyelemmel az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §. (2) bekezdésére, valamint az Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. 
MÖK rendelet 22. §.-ára – önkormányzati követelésről lemond, egyben felhatalmazza a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a követelések törlésére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri a Polgármesteri Hivatalt a 
szociális kölcsönnel rendelkezők, valamint a Pannon Team programban keletkezett tartozások 
felülvizsgálatát, azok behajtásának eredménytelensége esetén a tartozások kimutatását, és a 
Képviselő-testület elé terjesztését. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
              Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
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A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2010.(III.30.) önkormányzati 
rendelete a gépjármű parkolóhelyek építéséről és megváltásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2010.(III.30.) önkormányzati 
rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 2/2009.(II.24.) sz. R. módosítása 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2010.(III.30.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet – továbbiakban: R - módosításáról 
 
 

*** 
 
 
175/2010.(IV.26.)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 400/2009./VIII.31./sz., 21/2010./I.25./sz., 

53/2010./I.25./sz., 54/2010./I.25./sz., 61/2010./I.25./sz., 65/2010./II.08./sz., 
66/2010./II.08./sz., 79/2010.(II.22.)sz., 101/2010.(II.22.)sz., 108/2010.(II.22.)sz., 
115/2010.(II.22.)sz, 118/2010.(III.17.)sz, 120/2010.(III.17.)sz., 136/2010.(III.29.)sz., 
137/2010.(III.29.)sz, 138/2010.(III.29.)sz, 139/2010.(III.29.)sz, 140/2010.(III.29.)sz, 
141/2010.(III.29.)sz, 142/2010.(III.29.)sz, 143/2010.(III.29.)s., 144/2010.(III.29.)sz., 
145/2010.(III.29.)sz, 147/2010.(III.29.)sz, 153/2010.(III.29.)sz, 154/2010.(III.29.)sz, 
155/2010.(III.29.)sz, 157/2010.(III.29.)sz, 158/2010.(III.29.)sz, 160/2010.(III.29.)sz, 
161/2010.(III.29.)sz., 166/2010.(III.29.)sz., 167/2010.(III.29.)sz., 64/2010.(II.08.)sz., 
148/2010. (III.29.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/3. A 146/2010.(III.29.) számú határozat megtárgyalása – végrehajtás biz. kieg. 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
V./ Bejelentések 

V/1. Közoktatási intézményeink működtetése a 2010-2011-es tanévben 
V/2. A Kálmán Fürdő 2010. évi belépőjegy árainak megállapítása 
V/3. A Városi Közszolgáltató Intézmény alapító okiratának, SZMSZ-ének módosítása 
V/4. Felhívás a Virágos Magyarországért Környezetszépítő Versenyre 
V/5. Az óvodapedagógiai létszám felülvizsgálata 
V/6. Fenntartói képviselet az érettségi vizsgabizottságok munkájában 
V/7. Szalai Barna Tenisz Club támogatási kérelme salak beszerzéshez 
V/8. 2010/2011-es tanévi első osztályok számának meghatározása 
V/9. Ajánlat a Békés Sport kiadványra 
V/10. Tompa város csatlakozási felhívás polgármesteri engedetlenségi kezdeményezéshez  
V/11. A Mátrai Erőmű további működésének és fejlesztésének támogatása 
V/12. Maros megyei napilapban való megjelentetés  
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V/13. Szociális szakemberek és segítők elismerése 
V/14. „Békés Megyéért” kitüntető díjra javaslattétel 

      V/15. Egyéb bejelentés 
VI. Zárt ülés 

VI/1. A volt Bútoripari Rt. területén lévő ipari gőzkazán értékesítésére árajánlat 
VI/2. A volt Bútoripari Rt. telepített gépeinek értékesítésre megállapodás megkötése 
          - (172/2010.(III.29.)sz. hat. 
VI/3. Lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezés 
VI/4. Prorok Ferenc Mezőberény, Szabó Á. u. 25/A sz. alatti lakos kérelme 
VI/5. Omega Gyülekezet kérelme –szóbeli bejelentés 
VI/6. Egyéb bejelentés 

 
 
176/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. március 29-i zárt testületi 
ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
177/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette. 
 
 
178/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete beszámolók a 400/2009./VIII.31./sz., 
21/2010./I.25./sz., 53/2010./I.25./sz., 54/2010./I.25./sz., 61/2010./I.25./sz., 65/2010./II.08./sz., 
66/2010./II.08./sz., 79/2010.(II.22.)sz., 101/2010.(II.22.)sz., 108/2010.(II.22.)sz., 
115/2010.(II.22.)sz, 118/2010.(III.17.)sz, 120/2010.(III.17.)sz., 136/2010.(III.29.)sz., 
137/2010.(III.29.)sz, 138/2010.(III.29.)sz, 139/2010.(III.29.)sz, 140/2010.(III.29.)sz, 
141/2010.(III.29.)sz, 142/2010.(III.29.)sz, 143/2010.(III.29.)s., 144/2010.(III.29.)sz., 
145/2010.(III.29.)sz, 147/2010.(III.29.)sz, 153/2010.(III.29.)sz, 154/2010.(III.29.)sz, 
155/2010.(III.29.)sz, 157/2010.(III.29.)sz, 158/2010.(III.29.)sz, 160/2010.(III.29.)sz, 
161/2010.(III.29.)sz., 166/2010.(III.29.)sz., 167/2010.(III.29.)sz., 64/2010.(II.08.)sz., 
148/2010. (III.29.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
179/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
180/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 146/2010(III.29.)sz. határozat 
értelmében egyetért azzal, hogy  a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb 
vezetője részére a 2010. évre kitűzendő prémium feladatok kidolgozására létrehozott bizottság 
tagja az Ügyrendi Jogi és Közbiztonsági Bizottság részéről Babinszki Szilárd tag legyen. 
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181/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 146/2010(III.29.)sz. határozat 
értelmében egyetért azzal, hogy  a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb 
vezetője részére a 2010. évre kitűzendő prémium feladatok kidolgozására létrehozott bizottság 
tagja a Szociális és Egészségügyi Bizottság részéről Dr. Burján Katalin tag legyen. 
 
 
182/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 146/2010(III.29.)sz. határozat 
értelmében egyetért azzal, hogy  a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb 
vezetője részére a 2010. évre kitűzendő prémium feladatok kidolgozására létrehozott bizottság 
tagja a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság részéről Kohút Pálné tag legyen. 
 
 
183/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az intézmények 2009. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott összegek terhére: /Az 
elkötelezettség nélküli bef. köt. telj. utáni pénzmaradvány./ 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény Intézményi működési bevételeit 14931 eFt-tal 
csökkenti 
2.A. cím: Összevont Óvodák  
Intézményi működési bevételeit                                                               3442 eFt-tal csökkenti 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Intézményi működési bevételeit 
12145 eFt-tal csökkenti  
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium 
Intézményi működési bevételeit                                                              18382 eFt-tal csökkenti 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Intézményi működési bevételeit 17872 
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 
 
 
184/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város 2010. évi költségvetése: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei:  
   Pénzforgalom nélküli bevétel,  
   előző évi pénzmaradvány igénybevétele  
   23984 eFt, 33869 eFt, 23011 eFt 
   bevételi előirányzatát                                                                  megemeli:     80864 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
- 7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatát 
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   Pénzforgalom nélküli kiadások, 
   Általános tartalék előirányzatát                                                                        63899 eFt-tal 
      ebből:  - Szabad felhasználású előirányzat:                     33869 eFt 
                  - Szabad felhasználású előirányzat 
                  7-4.cím:PH Igazgatás maradványból feltöltés       7019 eFt 
                  - Zárolt, kötelezettséggel terhelt  
                    előirányzat (idegen bevétel):                              23011 eFt 
- 7-3.cím: PH Felhalozási és egyéb kiadások előirányzatát                                 5590 eFt-tal 
  Felhalmozási kiadások:                                                                      5090 eFt 
      - PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének 
      fedezetére:                                                                     790 eFt 
        - 3 db számítógép, monitorral       450 eFt 
        - 2 db nyomtató                             340 eFt 
     - Adósság nyilvántartó szoftver:                                     100 eFt 
     - Belső telefonhálózat átalakítása (intézményhálózat): 3200 eFt 
     - Polgármesteri Hivatalba bútor, berendezések, 
        felszerelések beszerzése:                                            1000 eFt 
  Felújítási kiadások:                                                                                 500 eFt 
      - Városháza belső felújítása:                                          500 eFt 
- 7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                                      2960 eFt-tal 
      ebből: Dologi kiadások előirányzatát 
        - Számítástechnikai eszközök, szerszámok                 270 eFt 
          (kábel teszter, pendrive, kézi szerszámok) 
        - 56/2010.I.25.MÖK sz. hat. al. 
          2009. év után jutalom fizetés fedezetére:                2690 eFt 
            - Személyi juttatások:                        2118 eFt 
            - Munkaadókat terhelő járulékok:       572 eFt 
- 1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény részére 
     Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású 
     támogatások elszámolása: /33 űrlap/ - intézményt megillető 
     előirányzat (dologi): 2009. év bérpolitikai intézkedések 
     (Keresetkiegészítés):                                                                                            140 eFt 
- 6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére 
     Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású 
     támogatások elszámolása: /33 űrlap/ - intézményt megillető 
     előirányzat (dologi): 2009. év bérpolitikai intézkedések 
     (Keresetkiegészítés):                                                                                             965 eFt 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
- 7-3. cím: PH. int. folyó és egyéb bevételei: 
   Intézményi működési bevételek, (egyéb int. műk. bev.) 
   bevételi előirányzatát                                                                                         „-„7310 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
185/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
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Az intézmények 2009. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozó kimutatás 6. oszlopában kimutatott alábbi összegeket az 
intézmények szabadon felhasználhatják javaslatuknak megfelelően. 
Városi Közszolgáltató Intézmény                                                                                  815 eFt 
 - 2009. év után jutalom kifizetése 
    - Személyi juttatások                                                 642 
    - Munkaadókat terhelő járulékok:                             173 
Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola                                                   9206 eFt 
   - Bélmegyer költségmegtakarítás:                            1161 
     ( Tám. ért. műk. átad.) 
   - 2009. év után jutalom kifizetése:                           4614   
     - Személyi juttatások                                     3633 
     - Munkaadókat terhelő járulékok:                   981 
   - Dologi kiadásokra:                                                 3431 
     Intézmény festési mázolási munkálatokhoz  
      fedezet biztosítás. 
Összevont Óvodák                                                                                                       2632 eFt 
   - 2009. év után jutalom kifizetése:                           1737   
     - Személyi juttatások                                     1368 
     - Munkaadókat terhelő járulékok:                   369 
   - Bélmegyer  költségmegtakarítás:                             360 
     ( Tám. ért. műk. átad.) 
   - Dologi kiadásokra:                                                   535 
     Intézmény festési mázolási munkálatokhoz  
      fedezet biztosítás. 
Petőfi Sándor Gimnázium                                                                                            3939 eFt 
   - 2009. év után jutalom kifizetése:                           3458   
     - Személyi juttatások                                     2723 
     - Munkaadókat terhelő járulékok:                   735 
   - Tanév végi jutalomkönyvek:                                   200 
      (Ellátottak juttatása) 
   - Dologi kiadások:                                                      281  
      Beiskolázási reklám, propaganda költségek. 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat                                                                 2384 eFt 
2009. év után jutalom kifizetése 
- Személyi juttatások:                                1877 
- Munkaadókat terhelő járulékok:               507  
Felelős:    Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
                Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
                Összevont Óvodák intézményvezetője 
                Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
                Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
186/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az intézmények 2009. évi 
jóváhagyásra javasolt pénzmaradványa felhasználására vonatkozó kimutatás 4-5. oszlopa 
szerint az intézményeket terhelő befizetési kötelezettség összegét: 
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- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola esetében: 1800 eFt összegben állapítja 
meg, 
- Összevont Óvodák esetében:                                                 789 eFt összegben állapítja meg, 
- Petőfi Sándor Gimnázium esetében:                                    1016 eFt összegben állapítja meg, 
- Orlai Petrics Soma Kulturális Központ esetében                   232 eFt összegben állapítja meg, 
és kötelezi az intézményeket a feltüntetett összegek önkormányzat javára 2010. május 10-ig 
történő befizetésére. 
Befizetendő összeg: 
     - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola:   1800 eFt 
     - Összevont Óvodák:                                                          789 eFt 
     - Petőfi Sándor Gimnázium:                                             1016 eFt 
     - Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:                           232 eFt  
Felelős: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola igazgatója 
               Összevont Óvodák igazgatója 
               Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
               Orlai Petrics Soma Kulturális Központ igazgatója 
Határidő: 2010.május 10. 
 
 
187/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetési beszámolóra 
vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. 
évi hitelesített egyszerűsített pénzügyi beszámoló, mérleg közzétételéről gondoskodjon 2010. 
június 30-ig. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetése: 

bevételeit  4 468 316  eFt előirányzattal 
                 4 625 722  eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: - 4641 eFt) 
kiadásait   4 468 316  eFt előirányzattal, 
                 2 984 476  eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: - 37273 eFt) 

az egyenleget  1641246 eFt-tal jóváhagyja 
és a 2009. évi költségvetés alapján a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Hitelesített mérleg közzétételére 2010. június 30. 
 
 
 
188/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évben végzett belső 
ellenőrzésekről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 

Tarné Marosvölgyi Anita belső ellenőr 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
189/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete közoktatási feladatait a következő 
(2010/2011-es) tanévben a közoktatási közintézményei átszervezés nélkül, változatlanul 
kívánja ellátni. A közoktatási intézményei alapító okiratát érintő változtatást – a magasabb 
szintű jogszabályokban meghatározottakon túl – nem kezdeményez. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Közoktatási intézmények vezetői 
Határidő: értelem szerint. 
 
 
190/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kálmán Fürdő 
belépő jegyeinek 2010. évi szezonnyitástól érvényes díjainál a nyugdíjas kedvezmények ne 
csak az öregségi nyugellátásban részesülőkre, hanem minden nyugdíjas igazolvánnyal 
rendelkező személyre vonatkozzon. 
 
 
191/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-fürdő belépő jegyeinek 
2010. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg, és egyben felkéri 
Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak alkalmazásáról 
intézkedjen:  
Jegyárak:  
    a) Felnőtt napi jegy                                                              700 Ft  
    b) Felnőtt  kedvezményes jegy  16-19 óráig                                                        450 Ft  
    c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig                                                          250 Ft  
    d) Diák, nyugdíjas napi jegy                                                           500 Ft  
    e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig                                                   350 Ft  
    f) Felnőtt úszójegy                                                             350 Ft  
    g) Diák, nyugdíjas úszójegy                                                            300 Ft  
    h) Termáljegy 10-12 óráig                                                  400 Ft 
Bérletek:      
    a) Havi felnőtt bérlet                                                              14.000 Ft  
    b) Havi diák, nyugdíjas bérlet                                                                                    11.000 Ft 
    c) 10 alkalomra szóló felnőtt bérlet                                                  6.000 Ft  
    d) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet                                                 4.000 Ft  
    e) 10  alkalomra szóló úszóbérlet (felnőtt, diák, nyugdíjas)               3.000 Ft  
Csoportos belépő 10 fő felett:  
Szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülő csoportok, versenyek,  
edzőtáborok, külföldi - testvérvárosi delegációk, stb. 
    a) Úszó (egységesen)                                                           300 Ft/fő  
    b) Napi (egységesen)                                                           450 Ft/fő  
Helyi oktatási intézményi jegyárak: 10-13 óráig (óvoda, iskola, gimnázium)              200 Ft/fő 
Diákjegyet és bérletet kizárólag nappali tagozaton tanuló válthat. Nyugdíjas kedvezményt a 
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe.  
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
192/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
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Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
193/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
194/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. évben nem vesz részt a Virágos 
Magyarországért Környezetszépítő Versenyen. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
195/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az idei óvodai beiratkozások után 
felülvizsgálta a városban az óvodapedagógusi létszámot. A 2010/2011-es nevelési évre a 
jelenlegi gyermeklétszám mellett – és a december 31-re várhatóan 392 főt figyelembe véve a 
17 mezőberényi óvodai csoportra – 35 óvodapedagógusi létszámot biztosít a 2010. évi 
költségvetési rendeletében meghatározottak szerint, ezért óvodapedagógusi létszám változás 
nem szükséges. 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 
 
 
196/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium idei 
érettségi vizsgáin - a fenntartó képviseletében – az 5 vizsgabizottságba tanácskozási joggal 
delegálja Onody Gyuláné (Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke) és Szekeres Józsefné 
(Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke) önkormányzati képviselőket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              érintett képviselők 
              Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: az érettségi vizsgák befejezése (várhatóan: 2010. június 24.) 
 
 
 
197/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szalai Barna Tenisz Club részére 
200 eFt-ot biztosít utólagos elszámolás mellett, a teniszpályák felújítási/fenntartási munkálatai 
(salakvásárlás) fedezetére, a 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, Végleges 
pénzeszközátadások fejlesztési célra kiadási előirányzatként, a 2010. évi költségvetése 
Általános tartalék terhére. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
198/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010-2011. tanévben a város 
általános iskolájában 4 első osztály indítását rendeli el, és tudomásul veszi, hogy ezen túl a 
Bélmegyeri Tagintézményben is indul 1 első osztály. Megbízza az intézményvezetőt, hogy a 
maximális osztálylétszám túllépésről (valamennyi évfolyamon) a júniusi Képviselő-testületi 
ülésre készítsen tájékoztatást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
199/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszönve a Hasznos Inform Kft 
ajánlatát, melyet a Békés Sport eseménynaptárban való megjelentetésre vonatkozik, de abban 
nem kíván részt venni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
200/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Tompa város polgármestere által 
kezdeményezett: Csatlakozási felhívás polgármesteri engedetlenségi kezdeményezéshez nem 
kíván csatlakozni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
201/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mátrai Erőmű Zrt. kezdeményezését 
megtárgyalta, az erőmű további működésével és jövőbeli fejlesztésével kapcsolatos kérdésben 
nem foglal állást. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
202/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Maros megyei napilapban való 
megjelentetés lehetőségét megköszöni, de nem kíván élni vele. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
203/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szociális 
szakemberek és segítők elismeréséről” szóló előterjesztést, és jelenleg nem kíván javaslatot 
tenni az elismerésre. További egyeztetést tart szükségesnek, és mivel a beadási határidő 2010. 
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szeptember 30., az augusztusi testületi ülésen a Szociális Igazgatók és Szakemberek 
Magyarországi Egyesülete Békés Megyei Tagozata megkeresése ismét elővezetésre kerül.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Lászlóné SZEB. elnök 
Határidő: 2010. augusztusi testületi ülés 
 
 
204/2010.(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a képviselőket, hogy a „Békés 
Megyéért” kitüntető díjra vonatkozó javaslatukat, a kitüntetésben részesíteni kívánt 
személyek megnevezésével,  2010. május 10-ig írásban juttassák el a jegyzőhöz. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
205/2010.(IV.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Józsefet, a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját, hogy a volt Bútoripari Rt. területén lévő ipari 
gőzkazánok értékesítése érdekében -Dénes Ferenc orosházi egyéni vállalkozó ajánlata 
alapján-, kössön megállapodást, és azt mutassa be a testületnek. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
206/2010.(IV.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi Fekete József, a 
Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójának, a 172/2010.(III.29.)sz. határozat 
végrehajtásaként bemutatott, a volt Bútoripari Rt. telepített gépeinek értékesítésére a 
VIKING’S Export-Import Kereskedelmi Bt.-vel kötött bizományosi megállapodást. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
207/2010.(IV.26.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Rácz Ernő Géza, Mezőberény, 
Kérhalom u. 44. szám alatti lakos lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott 
fellebbezését elutasítja, a Szociális és Egészségügyi Bizottság által átruházott hatáskörben az 
1507/2010.ikt. és 273/2010. határozat szám alatt hozott döntését helyben hagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
208/2010(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Prorok Ferenc Mezőberény, Szabó 
Árpád u. 25/A sz. alatti lakos beadványát megtárgyalta és tudomásul vette. Felkéri Szilágyi 
Tibort a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatóját, mérje fel, hogy a helyi közétkeztetési 
rendszerben, megvalósítható-e, és milyen költségek mellett biztosítható az érintett (speciális 
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étrendet igénylő) gyermekek étkeztetése, és az eredményről a júniusi testületi ülésen adjon 
tájékoztatást.  
Felelős: Szilágy Tibor igazgató 
Határidő: 2010. június testületi ülés 
 
 
209/2010(IV.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberényi Omega 
gyülekezet kérelmét, mely a Piaccsarnok volt bútorbolt helyiségének bérletére vonatkozik. A 
Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Józsefet a Városi Közszolgáltató Intézmény 
vezetőjét, hogy a Mezőberényi Omega Gyülekezettel a bérleti szerződést kösse meg  1 hónap 
próbaidővel, maximum 2010. szeptember 30-ig történő bérbeadás mellett, az ajánlatban 
vállaltak szerint. 
Felelős: Fekete Józsefet a Városi Közszolgáltató Intézmény vezetője 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2010.(IV.27.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
 
 

*** 
 
 
210/2010.(V.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ „Mezőberény városközpontjának felújítási munkái” című közbeszerzési eljárás bírálatának 

megtárgyalása  
2./ KEOP pályázatokon való részvétel  
3./  Egyéb bejelentés 
      - a Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére a 2010. évre 

kitűzendő prémium feladatok kidolgozására létrehozott bizottság munkájának irányítása 
      - A strandon és a sportpályán épített öltözőkhöz kapcsolódó munkák 
      - Pályázati lehetőségek –energia megtakarítás 
 
 
211/2010.(V.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a „Mezőberény városközpontjának 
felújítási munkái” közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok közül a Bonag Kft., valamint 
az Iványi Építőmester Kft. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. A Bonag Kft. (5600 
Békéscsaba, Tompa u. 2/1. sz.) ajánlata, a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mert a hiánypótlásban foglaltakat nem teljesítette. Az Iványi Építőmester Kft. 
(5900 Orosháza, Deák F. u. 14-16.sz.) ajánlata a Kbt. 88. § (1)  bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, figyelemmel arra, hogy a felhívásban foglaltak szerint alkalmatlan az ajánlattevő, 
ha a 2006-2008. évi eredmény kimutatása szerint a mérleg szerinti eredménye bármelyik 
vizsgált évben negatív vagy 0. Az Iványi Építőmester Kft. 2006. évi mérleg szerinti 
eredménye 0 Ft. 



66 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
212/2010.(V.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a „Mezőberény városközpontjának 
felújítási munkái” közbeszerzési eljárás nyerteseként Füzesgyarmati Ipari Park Kft. (5525 
Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz.) vállalkozást hirdeti ki. A nettó ajánlati ár: 65.599.899,- 
Ft. A képviselő testület a munka elvégzésére második helyre hirdeti ki a COLAS ÚT Zrt. 
(1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.sz.) vállalkozást, ahol a nettó ajánlati ár: 71.975.498,- Ft  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
213/2010.(V.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) „Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket 
népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” című KEOP-2009-6.2.0/A pályázati 
kiírást támogatja, és azon részt kíván venni. A pályázati kiíráson az önkormányzatok 100%-os 
támogatásra jogosultak.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 

*** 
 
 
213/2010.(V.31.)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 55/2010./I.25./sz.,  91/2010.(II.22.)sz., 

102/2010.(II.22.)sz., 156/2010.(III.29.)sz., 168/2010.(III.29.)sz., 
188/2010.(IV.26.)sz., 189/2010.(IV.26.)sz.,  191/2010.(IV.26.)sz., 
192/2010.(IV.26.)sz., 193/2010.(IV.26.)sz.,  194/2010.(IV.26.)sz., 
195/2010.(IV.26.)sz., 199/2010.(IV.26.)sz. 200/2010.(IV.26.)sz., 
201/2010.(IV.26.)sz., 202/2010.(IV.26.)sz., 204/2010.(IV.26.)sz., 
206/2010.(IV.26.)sz., 207/2010.(IV.26.)sz., 209/2010(IV.26.)sz., 
149/2010.(III.29.)sz., 171/2010.(III.29.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

II/2. Hulladékszállítási közszolgáltatást érintő számítások /509/2010.(X.26.) sz. hat./ 
II/3. 2010. évre prémium feladatok kitűzése a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 

kinevezett magasabb vezetője részére  /146/2010.(III.29.)sz. hat. 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről  

III./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 
munkáról 

IV./ Az Oktatási és Kulturális Bizottság beszámolója végzett munkájáról   
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 V./ Bejelentések 
V/1. Az Antiszegregációs terv módosítása 
V/2.Városi rendezvények, Nemzetközi kapcsolatok 2010. évi támogatása 
V/3. Intézményi átcsoportosítások 
V/4. Megvalósítási terv elkészítésével kapcsolatos ügy 
V/5. A CEBA Kiadó kérelme 
V/6. Autómentes Nap és Európai Mobilitás Hét 
V/7. Zárt ülésen tárgyalva 
V/8. A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Társulásba Almáskamarás és Nagykamarás 

belépési szándékának elfogadása 
V/9. 5/2010.(I.29.) OKM rendeleti támogatás igénylése (esélyegyenlőség, integráció) 
V/10. Mezei őrszolgálat működése 
V/11. A helyi közművelődési tevékenység  

               V/12. Nyilatkozat kérése referencia-intézménnyé váláshoz 
V/13. Köröstarcsai úti lakosok kérelme (gépjárművek sebesség csökkentése) 
V/14. Egyéb bejelentés 

VI. Zárt ülés 
VI/1. Rákóczi sugárút lakosainak kérése a Rákóczi sugárút 58. szám előtt lévő közkifolyó 

visszaállításáról 
VI/2. Szerződés kazánok értékesítésére /205/2010.(IV.26.)sz. lejárt határidejű határozat 

végrehajtása/ 
VI/3. Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos felmérés /173/2010.(III.29.)sz. 

lejárt határidejű határozat végrehajtása/ 
VI/4. Csabai úti lakosok kérelme  
VI/5. A Mezőberényi Mazsorett Együttes kérelme (V.7. sorszám alatt) 
VI/6. Egyéb bejelentés 

 
 
214/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. április 26-i zárt, valamint a 
május 17-i rendkívüli nyílt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
215/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette 
 
 
 
216/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 91/2010.(II.22.)sz., 
102/2010.(II.22.)sz., 156/2010.(III.29.)sz., 168/2010.(III.29.)sz., 188/2010.(IV.26.)sz., 
189/2010.(IV.26.)sz.,  191/2010.(IV.26.)sz., 192/2010.(IV.26.)sz., 193/2010.(IV.26.)sz.,  
194/2010.(IV.26.)sz., 195/2010.(IV.26.)sz., 199/2010.(IV.26.)sz. 200/2010.(IV.26.)sz., 
201/2010.(IV.26.)sz., 202/2010.(IV.26.)sz., 204/2010.(IV.26.)sz., 206/2010.(IV.26.)sz., 
207/2010.(IV.26.)sz., 209/2010(IV.26.)sz., 149/2010.(III.29.)sz., 171/2010.(III.29.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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217/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a beszámolót elfogadja és a települési 
szilárd hulladék gyűjtését, szállítását és elhelyezését, valamint a települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásra vonatkozó szerződését a Tappe Kft.-vel nem 
kívánja felbontani, illetve azt módosítani.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
218/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4/3-as pontjával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
indítványát fogadta el, mely szerint „Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás esetében a 
költségvetésben tervezetten túl, 2010. 06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet”. 
 
 
219/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4/2-es pontjával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
indítványát fogadta el, mely szerint „Az intézmény szabad felhasználású pénzmaradványa az 
éves költségvetésének (eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja meg”.  
 
 
220/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4.1-es pontjával kapcsolatban a Szociális és Egészségügyi, 
valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság indítványát nem fogadta el. 
 
 
221/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 4.1-es pontjával kapcsolatban az eredeti indítványt (Az idősek 
Otthona létszámmal való feltöltöttsége éves szinten érje el átlagosan:100 fő) fogadta el.  
 
 
 
222/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatok meghatározása 
érdekében a határozati javaslat 1-es pontjával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
indítványát fogadta el, mely szerint az 1. pont második mondata a következő: A kifizethető 
éves prémium összege az igazgató tárgyévi kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének tíz százalékát nem haladhatja meg. 
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223/2010.(V.31.)sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánsegítő és Szociális 

Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre prémium feladatokat tűz ki. A 
kifizethető éves prémium összege az igazgató tárgyévi kinevezés szerinti havi illetménye 
tizenkétszeresének tíz százalékát nem haladhatja meg. 

2.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél az igazgatót a részteljesítés esetén a prémium teljesítmény 
arányosan illeti meg. Amennyiben a súlyozási arány az 50%-ot nem haladja meg, úgy a 
kinevezett magasabb vezető a prémiumra nem jogosult. 

3.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél prémium előleg kifizetése nem kerül engedélyezésre. 

4.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél az alábbi  teljesítési % pontonkénti súlyozást határoz meg: 

 Feladat: súlyozás 

1. 

Az idősek Otthona létszámmal való feltöltöttsége 
éves szinten érje el átlagosan: 

                                       100 fő 
                                     99-97 fő 
                                    97 fő alatt 

 
 
60 % 
30 % 
0 % 

2. 

Az intézmény szabad felhasználású 
pénzmaradványa az éves költségvetésének 
(eredeti előirányzatának) 5%-át nem haladhatja 
meg 

 
15 % 

3. 
Az intézmény a pályázati beruházás, felújítás 

esetében a költségvetésben tervezetten túl, 2010. 
06. 01.-től pótelőirányzatot nem igényelhet 

 
 
10 % 

4. 
A normatíva igénylése és a tényleges felhasználás 

eltérése az 5%-ot nem haladhatja meg, ide nem 
értve a jogszabályok változása miatti hatást 

 
 
10 % 

5. 
Az Idősek Klubjában való étkeztetés 20 %-os 

bővítése az előző évhez viszonyítva 
 
5 % 

összesen: 100,00% 
5.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 

prémium feladatok kitűzésénél a prémium feladatok teljesítési határideje 2010. december 
31. 

6.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél a prémiumi feladatok értékelési határideje 2011. februári 
testületi ülés. 

7.) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kinevezett magasabb vezetője részére 2010. évre 
prémium feladatok kitűzésénél a prémium kifizetésének határideje 2011. március 31. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
224/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
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225/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati 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 és 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 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző  
Határidő: azonnal 
 
 
226/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottság 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
 
227/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Integrált 
Városfejlesztési Stratégia mellékletét képező Antiszegregációs Terv módosítását és egységes 
szerkezetbe való foglalását elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
228/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát 
              (működési célú pénzeszközátadás (Nemzetközi 
               kapcsolatok, egyéb külkapcsolatok)) 842155 szakf.               csökkenti „-”140 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                             140 eFt-tal 
                 - X. Nemzetközi matematika verseny                                   110 eFt 
                 - Nemzetközi Gyermeklabdarúgó torna - Marosvásárhely     30 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
229/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatát (működési célú  
                  pénzeszközátadás (Városi rendezvények)) 890302 szakf.   csökkenti:„-”581 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
2.B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               90 eFt-tal 
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                 - Kulturális Napok - Tanulmányi verseny                             50 eFt 
                 - Kulturális Napok - Rajzpályázat                                          20 eFt 
                 - Kulturális Napok - Városismereti vetélkedő                        20 eFt 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium dologi kiadási előirányzatát                                    40 eFt-tal 
                 - Petőfi Piknik                                                                        40 eFt 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ dologi kiadási előirányzatát              300 eFt-tal 
                 - Irodalmi kávéház                                                                 40 eFt 
                 - Gyermekrendezvények a könyvtárban                                20 eFt 
                 - Könyvtári Napok                                                                 40 eFt 
                 - Mezőberény ízei – falinaptár                                               15 eFt 
                 - Orgonahangverseny                                                             50 eFt 
                 - Újkori kultúrák Mezőberényben                                          20 eFt 
                 - Szépség és egészségnap                                                       30 eFt 
                 - Jeles Napok Ünnepi szokások                                              60 eFt 
                 - „Jeles Napok” a múzeumban                                               25 eFt       
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
            dologi kiadási előirányzatát                                                                               60 eFt-tal 
                 - Szakmai nap megrendezése – Szülői hatékonyság              30 eFt 
                 - Idősek karácsonya                                                                30 eFt 
7-5. cím: PH egyéb működési kiad.: Támogatásértékű kiadás Működési célra –  
               Kisebbségi Önkormányzatok részére Városi rendezvény 
               tám. ei. biztosítása + egyéb tám. ei. bizt. 841126 szakf. 
               – kiadási előirányzatát                                                                                    91 eFt-tal 
               (CKÖ: 60 eFt., MNÖ: 31 eFt.) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
230/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatát           megemeli:  60 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - XXVII. BM-i Kulturális Nap                                               60 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                           60 eFt-tal 
                - XXVII. BM-i Kulturális Nap                                               60 eFt 
 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatát     megemeli:   31 eFt-tal 
                Támogatásértékű bevétel (Működési célú) 
                Városi rendezvény 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                        31 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat 
                dologi kiadási előirányzatát                                                                          31 eFt-tal 
                - Német nemzetiségi első osztályosok tábora                        31 eFt 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
231/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításoktól rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
  - Működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát megemeli:  1.636 eFt    
  - Intézmény működési bevételek előirányzatát megemeli:                                           33 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
   - Személyi kiadások előirányzatát:                                                                        1.599 eFt 
   - Járulékok előirányzatát:                                                                                            16 eFt 
   - Dologi kiadások előirányzatát:                                                                                 54 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
232/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint irányító szerv, költségvetési 
szervei esetében az Áht. 90 § (4) bekezdésben foglalt megvalósítási terv elkészítésétől a 2010-
2011. években eltekint. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: 2010. május 31. 
 
 
233/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CEBA Hungary Kft. ajánlatát 
megköszönve, nem kíván élni elővásárlással a Magyarország Megyei Kézikönyvei 
kiadványok 2010. évi átdolgozott megjelentetésével kapcsolatban. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
234/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ebben az évben nem kíván csatlakozni 
a 2010. szeptember 16 és 22 között megrendezésre kerülő Autómentes Nap és Európai 
Mobilitási Hét rendezvényhez. Megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét, hogy a 
rendezvényhez kapcsolódó rajz- és fotópályázatról tájékoztassa az irányítása alatt álló oktatási 
intézményéket. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: (a jelentkezésre): 2010. június 30. 
 
 
 
235/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja és elfogadja Almáskamarás 
tagfelvételét a Közép-Békési Ivóvízminőségi-javító Társulásba. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
236/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja és elfogadja Nagykamarás 
tagfelvételét a Közép-Békési Ivóvízminőségi-javító Társulásba. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
237/2010.(V.31.)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 
5/2010. (I. 29.) OKM rendelet szerint.  
Felelősök: Cservenák Pál Miklós polgármester 

             A MÖK közoktatási intézményeinek vezetői 
Határidő: a pályázat benyújtására 20010. június 10, egyébként értelem szerint 
 
 
 
238/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett 
mezei őrszolgálat négy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőre számára 2010.07.01-től, 
a terepre vonatkozó korrekciós tényező szorzójának értékével korrigált 4,1375 l/100km 
üzemanyag-fogyasztás mellett, havi 1.400 km lejárásához szükséges 19.000 Ft/hó 
üzemanyag-előleget állapít meg. Ezt az összeget félévente /január és július hónapban/ felül 
kell vizsgálni és az APEH honlapon közzétett, a felülvizsgálat időpontját megelőző hat havi 
időszak ólmozatlan motorbenzin üzemanyag árának átlaga alapján, ezer Forintra kerekítve 
kell megállapítani. 
A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a számítások felülvizsgálata 
2010. novemberi testületi ülésre történjen meg. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: 2010. novemberi testületi ülés 
 
 
 
239/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény - Bélmegyer  Kistérségi 
Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai 
Szakszolgálat referencia-intézménnyé válásához hozzájárul. Felhatalmazza Cservenák Pál 
Miklós polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására, továbbá támogatja az intézmény a 
TÁMOP-3.1.7-10/1Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítés 
pályázaton való részvételét. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: értelem szerint  
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240/2010.(V.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Köröstarcsai úti lakosok 
kérelmét, hogy a 70 k/h megengedett legnagyobb sebességet jelzőtábla helyett  50 km/h 
sebességet engedélyező közúti jelzőtábla kerüljön kihelyezésre a Köröstarcsai út Kinizsi utca 
Körgát utca közötti szakaszán. A Képviselő-testület a Magyar Közút Nonprofit Kft. 
Békéscsaba részére (Szabadság tér 7-9.) a táblacsere érdekében jelzéssel él. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal   
 
 
241/2010.(V.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Rákóczi sugárút 58. 
szám előtti közkifolyót nem kívánja üzembe helyezni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
242/2010.(V.31.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi Fekete József, Városi 
Közszolgáltató Intézmény igazgatójának a 205/2010.(IV.26.) sz. határozat végrehajtásaként 
tett intézkedését, a volt Bútoripari Rt. területén lévő kazánházi berendezések értékesítésére, 
Dénes Ferenc orosházi egyéni vállalkozóval történt megállapodás megkötéséről. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
243/2010.(V.31.) sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Magánszemélyek kommunális 
adójával kapcsolatos beszámolót tudomásul veszi és felkéri a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportját, hogy a lehetséges alternatívákról készítsenek egy kimutatást és terjesszék be a 
Képviselő-testület 2010. november havi testületi ülésére.  
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő:  2010. november havi testületi ülés 
 
 
244/2010.(V.31.) sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Csabai úti lakosok 
nevében érkezett levelet, és azt tudomásul vette. A képviselő-testület a panasz orvoslására 
ajánlja megkeresni Dr. Petneházi Zsigmond ügyvédet (5630 Békés, Petőfi u. 4.sz.). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
245/2010.(V.31.) sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Mazsorett Együttes 
részére a 2010. évi költségvetésének általános tartaléka terhére 12.000,-Ft támogatást biztosít 
a Magyar Mazsorett bajnokságon való részvétel céljából. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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246/2010.(V.31.) sz. határozat  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a strandon, valamint a sporttelepen az 
alábbi munkák elvégzését rendeli el: 
- Városi Sporttelep térburkolat és járdaépítés, külső szennyvízelvezetés, 
- Kálmán Fürdő belsőrámpák, járdaépítés, kerítésépítés, és külső térburkolat készítés, 

földkábel-energia ellátás. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Városi Közszolgáltató Intézményt a felsorolt 
munkálatok megrendelésére. A munkák kivitelezésének fedezetére 7.500.000,- Ft-ot biztosít 
az önkormányzat  2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József int. igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2010.(VI.01.) önkormányzati 
rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/1999.(IV.26.) MÖK 
számú rendelet – továbbiakban: R - módosításáról 
 
 

*** 
 
 
247/2010.(VI.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
1./ A helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylése 
2./ Előterjesztés közmunkaprogram 10%-os önerő biztosításához. 
3./  „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázattal kapcsolatos döntés  

ismertetése. 
4./ Dr. Varga István ügyvéd beszámolója. 
5./ Mezőberényben lévő 46-os főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a Mátyás kir. utca 

és Thököly utca sarkán megépítendő forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos 
problémák megbeszélése. 

6./ A Kálmán fürdő és Sportpálya öltözőjének berendezésére beszerzési keret biztosítása. 
7./ A „berény” utónevű települések találkozójának megbeszélése. 
 
 
248/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a helyi autóbusz-közlekedési 
szolgáltatás 2009. évi működtetéséhez /folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz, valamint fejlesztéséhez (beruházásaihoz)/ 2009. évben a Körös Volán Rt. 
részére bruttó 500 eFt, nettó 400 eFt saját forrásból származó vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatással járult hozzá, illetve a helyi közlekedést 2010. 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 
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249/2010.(VI.16.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató 
Intézmény által benyújtandó közhasznú foglalkoztatási kérelmével egyetért, azt támogatja, a 
támogatás keretén belül a 2010. évi költségvetés általános tartalékának terhére biztosítja a 
10%-os önerőt, 851.916,-ft-ot az alábbiak szerint: 
 

Bér:                                        665 083 Ft 
Munkaadókat terhelő járulék: 56 833 Ft 
Személyi juttatás összesen:    721 916 Ft 
  
Üzemorvosi költség:  
Kisértékű tárgyi eszköz                  

50 000 Ft 
80 000 Ft 

Dologi összesen:                         130 000 Ft 
A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Józsefet, az intézmény vezetőjét, hogy a kérelmet 
benyújtsa és a közhasznú foglalkoztatási szerződést a Munkaügyi Központtal megkösse. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
250/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a „Geotermikus 
energiahasznosítás Mezőberényben” című pályázattal kapcsolatos tájékoztatást. 
 
 
251/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Dr. Varga István 
ügyvéd beszámolóját.  
 
 
252/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Virág Mihály tájékoztatását 
tudomásul veszi azzal, hogy a június 28-i testületi ülésre alternatívák legyenek kidolgozva a 
Mezőberényben lévő 46-os főközlekedési út 65+315 km szelvényében, a Mátyás kir. utca és 
Thököly utca sarkán megépítendő forgalomcsillapító útkereszteződéssel kapcsolatos 
problémák megoldására. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
253/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán fürdő és a Sportpálya 
öltözőjének eszközbeszerzésére – 17 db öltözőpad fogassal háttámlával és 13 öltözőpad 
háttámla nélkül – összesen nettó 689.900,- Ft + ÁFA, azaz összesen 862.375,- Ft-ot biztosít a 
2010. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület ezen összeget megszavazza a Városi Közszolgáltató Intézmény részére 
és felhatalmazza Fekete József igazgatót, hogy a beszerzést lebonyolítsa 2010. június végére. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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254/2010.(VI.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „berény” utónevű települések 
találkozójának előkészületeiről a tájékoztatást elfogadta. Kérte az OPS Kulturális Központ 
igazgatóját, hogy lehetőség szerint a költségek férjenek bele a rendelkezésre álló keretbe.  
Felelős: Onody Gyuláné igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
255/2010.(VI.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 
           - VII/7. Mezőberény, Ady E. utca és Vadász utca lakóinak szennyvízelvezetéssel 

kapcsolatos panasz bejelentése 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről             
II/1. Tudomásul vételt igénylő beszámolók a 666/2009./XII.21./sz., 2/2010./I..11./sz., 

63/2010./II.08./sz.,  69/2010./II.08./sz., 198/2010.(IV.26.)sz., 211/2010.(V.17.)sz., 
212/2010.(V.17.)sz., 217/2010.(V.31.)sz., 223/2010.(V.31.)sz., 225/2010.(V.31.)sz., 
227/2010.(V.31.)sz.., 233/2010.(V.31.)sz., 234/2010.(V.31.)sz., 235/2010.(V.31.)sz., 
236/2010.(V.31.)sz., 240/2010.(V.31.)sz., 241/2010.(V.31.)sz., 244/2010.(V.31.) sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

II/2. Speciális étrendet igénylők étkeztetésének lehetőségei (208/2010.(IV.26.) sz.hat.) 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

III./   Beszámoló Mezőberény egészségügyi ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről 
IV./ Mezőberény város esélyegyenlőségi tervének teljesülése 
 V./ A Mezőberényben működő kisebbségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 

szervezetek munkájáról tájékoztató 
VI./ A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság beszámolója végzett munkájáról 
VII./ Bejelentések 

VII/1. Vagyonrendelet módosítása 
VII/2. Sportcsarnok Sportegyesület támogatási kérelme 
VII/3. Általános iskola engedélykérése maximális létszámtól való eltéréshez 
VII/4. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció 
VII/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VII/6. Intézményi átcsoportosítás 
VII/7. I/2. napirendnél tárgyalva 
VII/8. Mezőberényi Ipar Szabadidős Sport Egyesület, Mezőberényi Darts Egylet 

megszűnése 
           - az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 

tevékenység támogatásáról szóló rendelet módosítása 
VII/9. A Berényi Napok tűzijátékának elhalasztása és az arra szánt összeg jótékonysági 

célra hasznosítása 
VII/10. MTV1, TV2 ajánlatok grátisz filmgyártással 
VII/11. Egyéb bejelentés 



78 

VIII./ Zárt ülés 
VIII/1. Felüljárón épülő kerékpárút kezelése 
VIII/2. Békés – Mezőberény kerékpárút telekrendezése 
VIII/3. A Berény TV ajánlata: a testületi ülések közvetítése, illetve a Városházán 

lebonyolításra kerülő egyéb rendezvények hangosítási szolgáltatás biztosítására 
VIII/4. Mazsorett Varázs Alapítvány kérelme 
VIII/5. Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 
VIII/6. Használaton kívüli Közép Békési Regionális Vízmű közművagyon üzemelésből 

kivonása 
VIII/7. Egyéb bejelentés 

 
 
256/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. május 31-i zárt, valamint a 
június 16-i rendkívüli nyílt testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette, 
elfogadta. 
 
 
257/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámoló keretében a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
szakembereinek tájékoztatóját tudomásul vette. 
 
 
258/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Mezőberényi 
Hírmondó újságban, a Városi Honlapon, illetve a helyi Kábel TV. útján a lakosságot a 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kötelezettségekről tájékoztassa. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
259/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megkéri a Békés Megyei Vízművek 
Zrt. illetékeseit, hogy írásban tegyenek javaslatot a Mezőberényben jelentkező 
szennyvízelvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásának módjára, költségeire. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
260/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Békés Megyei Vízművek 
Zrt.-ét, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket az illegális csapadékvíz szennyvízhálózatba 
juttatásának a felderítésére.  
Felelős:  Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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261/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadta a két ülés között történt 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót, valamint a 252/2010.(VI.16.)sz. lejárt határidejű 
határozat végrehajtásaként elfogadja a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatóját a 
Mezőberény, Gyomai út – Mátyás kir. utca – Thököly utca kereszteződésében a 
forgalomcsillapító szigetek későbbi magvalósításáról. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal. 
 
 
262/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 666/2009./XII.21./sz., 
2/2010./I..11./sz., 63/2010./II.08./sz.,  69/2010./II.08./sz., 198/2010.(IV.26.)sz., 
211/2010.(V.17.)sz., 212/2010.(V.17.)sz., 217/2010.(V.31.)sz., 223/2010.(V.31.)sz., 
225/2010.(V.31.)sz., 227/2010.(V.31.)sz.., 233/2010.(V.31.)sz., 234/2010.(V.31.)sz., 
235/2010.(V.31.)sz., 236/2010.(V.31.)sz., 240/2010.(V.31.)sz., 241/2010.(V.31.)sz., 
244/2010.(V.31.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
263/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a speciális étrendet 
igénylők étkeztetéséről szóló beszámolót, támogatja a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
javaslatát, hogy a tényleges igények felmérése történjen meg. 
Felelős: Szilágyi Tibor képviselő PSG igazgató  
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
264/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
265/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester által, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
266/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3 percben hozzászólást biztosított 
Durkóné Bodoczki Tímea részére. 
 
 
267/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
a.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény egészségügyi 

ellátásáról és az orvosi ügyelet helyzetéről című beszámolót az előterjesztésben foglaltak 
szerint elfogadja. 

b.) A Képviselő-testület a városban az egészségügyi ellátások helyzetét összességében, 
valamint az alapellátásban, és a szakellátásban részt vevő orvosok, és más dolgozók 
munkáját jónak értékeli, és köszönetet mond az ellátásban résztvevőknek. 
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c.) A Képviselő-testület megbízza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Igazgatóját, 
hogy kísérje figyelemmel folyamatosan az egészségüggyel kapcsolatos pályázati 
lehetőségeket, és kiírás esetén gondoskodjon azok elkészítéséről. 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
  Kovács Edina igazgató 

   Kovács Lászlóné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: A pályázati kiírás szerint. 
 
 
268/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ÁNTSZ Békéscsabai, Békési, 
Szeghalomi Kistérségi Intézetének "Tájékoztató Mezőberény és a Békési Kistérség 
Népegészségügyi helyzetéről" című magas színvonalú, igényes, gondos előterjesztést 
köszönettel tudomásul veszi. 
 
 
269/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kálmán Fürdő 
fejlesztési tervébe kerüljön beépítésre a fizio- és mozgásterápia. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
270/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a költségvetési 
koncepció készítésénél kerüljön meghatározásra egy egészségügyi alap, hogy az orvosok (eü. 
vállalkozások) pályázat útján nyújthassanak be igényt vissza nem térítendő támogatásra. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
271/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város esélyegyenlőségi 
tervének teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az esélyegyenlőségi terv 
felülvizsgálatára a szakértő mentorállását követően, legkésőbb 2011. június 30-ig kerüljön 
sor. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint, legkésőbb 2011. június 30. 
 
 
272/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Mezőberény és a Mezőberényi Cigányokért Egyesület tájékoztatóját, a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját megköszönve, elfogadja. 
 
 
273/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Német Önkormányzat 
és a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület tájékoztatóját, a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját megköszönve, elfogadja. 
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274/2010.(VI.28.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák kisebbségi Önkormányzat 
Mezőberény és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete tájékoztatóját, a feladat ellátásában 
résztvevők munkáját megköszönve, elfogadja. 
 
 
275/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
munkájáról készült beszámolót elfogadta. 
 
 
276/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sportcsarnok Sportegyesület 
támogatási kérelmét leveszi napirendről azzal, hogy az újólag beadott kérelmet fogja 
érdemben  megtárgyalni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
277/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010-2011. tanévben a Mezőberény-
Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, 
Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat alábbi osztályaiban, a közoktatási törvényben 
meghatározottak szerint, az osztálylétszám túllépését, és a létszámokat a következőképpen 
engedélyezi:  
1.a (német nemzetiségi): 30 fő;  1.c (emelt testnevelés): 28 fő;   1.d (általános tantervű): 28 fő; 
1.e (általános tantervű): 29 fő;   2.a (német nemzetiségi) 33 fő;  2.d (általános tantervű): 27 fő; 
2.e (általános tantervű): 28 fő;  3.a (német nemzetiségi): 28 fő; 4.c (emelt testnevelés) 32 fő; 
4.d (általános tantervű): 29 fő; 5.c (emelt testnevelés): 32 fő;    6.c (emelt testnevelés): 33 fő; 
6.d (labdarúgó): 35 fő; 7.a (német nemzetiségi): 31 fő; 7.d (labdarúgó): 33 fő. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Öreg István főigazgató 
Határidő:értesítésre azonnal. 
 
 
278/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010-2011. nevelési évre az 
Összevont Óvodák maximális csoportlétszámairól szóló tájékoztatót tudomásul veszi. A 
számított maximális létszám minden esetben belefér a törvény által meghatározott %-ba, így a 
megnevezett óvodai csoportok maximális létszám túllépését engedélyezi  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Gubis Andrásné int.vezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
 
279/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város Bűnmegelőzési és 
Közbiztonsági Koncepciójának tárgyalását leveszi napirendről, döntést a következő ülésen, 
további ismeretek birtokában hoz. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
280/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
    Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„   626 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
       - Felújítási kiadások előirányzatát                                            megemeli:         613   eFt-tal 
             - 421100 szakf.  47-es főút Mezőberényt elkerülő szakasz 
                terv másolási kiadás fedezetére:                                                    2 eFt 
             - 421100 szakf. Városi utak, járdák felújítása 
               Szabadidős létesítményekhez parkolók kialakítása  Liget tér 
               saját forrás kiegészítés                                                                  96 eFt 
               Nemzeti Közlekedési Hatóság eljárási díj 
            - 412000 szakf. DARFT által meghirdetett LEKI pályázaton való részvételhez  
              fedezet biztosítás. Családsegítő Szolg. Mb. Petőfi út 27. sz.  
              alatti ingatlan homlokzat felújítása… saját forrás kiegészítése 
              Műszaki ellenőrzés lebonyolítási kiadásokra:                                375 eFt 
              Közbeszerzések Tanácsához tájékoztató hirdetmény kiadásához: 140 eFt 
      -  Felhalmozási kiadások előirányzatát                                      megemeli:           13   eFt-tal 
          - 841126 szakf. Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési program IV.  
            (LEADER) tengely … Civil központ kialakítása Mezőberényben… 
             saját forrás kiegészítése:                                 3 eFt-tal 
             Tervmásolás kiadás fedezetére.           
          - Békés-Mezőberény kerékpárút építése / építés, tervezés / 
             421100 szakf. Megbízási szerződés alapján ügyvédi költségre 
             fedezet bizt.: 9600 Ft                                  ~ 10 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
281/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
A.) 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
        Felhalmozási kiadások előirányzatát                                       csökkenti:  „-„  2900  eFt-tal 
        841403 szakf. Békés Megyei Vízművek Zrt.  
        hálózat karbantartási és felújítási munkák, gép érték növelő 
        beruházás 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
        Felújítási kiadások előirányzatát                                              megemeli:        2900 eFt-tal 
        841403 szakf. Békés megyei Vízművek Zrt. hálózati karbantartás és 



83 

        felújítási munkák 
        Fedezet kiegészítés felhalmozási kiadások terhére. 
B.) 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások előirányzatát                                         csökkenti:   „-„  900      eFt-tal 
       - 841126 szakf. PH.-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének 
          fedezetére... 
         - Novell szerver karbantartás:                                      „-„ 100 eFt 
         - Hálózati eszköz csere karbantartás:                           „-„ 100 eFt 
       - 841126-0 szakf. PH. és Int. inform. hálózat fenntartás feladat ell... 
          Mb-Bélm.Kist.Ált.Isk. RACK-szekrény cseréje,  
          nagykarbantartása:                                                       “-“ 300 eFt 
       - 841126-0 szakf. PH.-ba bútor, berend. felsz. beszerz:    “-“ 400 eFt 
   Felújítási kiadások ekőirányzatát                                                 csökkenti:  “-“ 500     eFt-tal 
        -412000 szakf. Városháza belső felújítása:                   „-„ 500 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-3. cím. PH Felhalmozási és egyéb kiadások kiadási előirányzatán belül: 
          Felhalmozási kiadások előirányzatát:                                                              1400 eFt-tal 
          841126-0 szakf. 
           - PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzésének fedezetére 
C.) 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatán belül: 
          841126-0 szakf. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
          előirányzatát                                                                            csökkenti:    „-„ 129 eFt-tal 
              Ezen belül: 
                  Személyi juttatások előirányzata:            „-„ 102 eFt 
                  Munkaadókat terh. járulék előirányzata:  „-„  27 eFt  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
          - 842421 szakf. Közterületek rendjének fenntartása előirányzatát                    123 eFt-tal 
             (Kisegítő mg. szolg.) 
                 Ezen belül: 
                       Személyi juttatások előirányzata:             97 eFt 
                       Munkaadókat terh. járulék előirányzata:  26 eFt 
          - 581400 szakf. Lapkiadás, Mezőberényi Hírmondó szerkesztési, 
           kiadási, terjesztési feladatok előirányzatát:                                                          6 eFt-tal 
                 Ezen belül: 
                       Személyi juttatások előirányzata:              5 eFt 
                       Munkaadókat terh. járulék előirányzata:   1 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: A költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
282/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
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    Központosított előirányzatát                     megemeli: 58707 
eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
 Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát        megemeli: 9034 eFt-tal 
 Támogatásértékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát          megemeli:     15 eFt-tal 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát         megemeli: 2944 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

1.cím: Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatát        megemeli: 3224 eFt-tal 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát          megemeli: 8792 eFt-tal 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási előir.       megemeli:21107 eFt-tal 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát        megemeli:13652 eFt-tal 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát      megemeli: 2172 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát    megemeli: 9547 eFt-tal 
7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát        megemeli:  5489 eFt-tal 

 - 841112 szakfeladat       249 eFt 
 - 841126-0 szakfeladat   2401 eFt 
 - 841126-1 szakfeladat     396 eFt 
 - 841126-2 szakfeladat     249 eFt 
 - 841126-3 szakfeladat     263 eFt 
 - 841129    szakfeladat   1414 eFt 
 - 841133    szakfeladat     517 eFt 

7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatát    megemeli: 829 eFt-tal 
- 581400 szakfeladat    31 eFt 
- 842421  szakfeladat 798 eFt, 

az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
283/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német 
Önkormányzat, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   csökkenti 5 eFt-tal  
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 

Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   csökkenti 5 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek működési célra előirányzatát   csökkenti 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát   megemeli 5 eFt-tal  
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül, 

Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát   megemeli 5 eFt-tal 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 

Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra előirányzatát              megemeli 5 eFt-tal, 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
284/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Német 
Önkormányzat, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                            csökkenti: „-„20 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát            megemeli:     50 eFt-tal  
 (Pünkösdi rendezvényre Német Hagyományápoló Egyesületnek)    
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:   
Végleges pénzeszközátvétel működési célra előirányzatát                    megemeli:     30 eFt-tal 
           (Költség hozzájárulás, Német Hagyomány ápoló Egyesület) 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
285/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  megemeli:   7109 eFt-tal  
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
Végleges pénzeszközátadások Működési célra                                   megemeli:     90 eFt-tal 
Személyi juttatások előirányzatát                                                        megemeli:  1188 eFt-tal 
Munkaadókat terhelő juttatások előirányzatát                                    megemeli:     306eFt-tal 
Dologi kiadások előirányzatát                                                            megemeli:   1094 eFt-tal 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                        megemeli:  157 eFt-tal  
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát         megemeli 3605  eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

6.cím: Városi Humáns.és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül  
dologi kiadások előirányzatát        megemeli 528 eFt-tal 

2/Acím:Mb.-Bélmegyer Kist.Ált.Isk kiadási előirányzatán belül 
dologi kiadások előirányzatát        megemeli 13 eFt-tal 

7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát     megemeli:  „-„128 eFt-tal, 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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286/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát  megemeli:  62072 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül:  
Végleges pénzeszközátadások fejlesztési célra                                   megemeli:   1413 eFt-tal 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát        megemeli 60659  eFt-tal, 
az átcsoportosítási javaslatokat az 1. sz. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
287/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás működési célra  
841192 Városi rend. kiemelt. szakfeladat    csökkenti: „-„ 1259 eFt-tal 
842155 Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.   csökkenti:  „-„ 1300 eFt-tal 

és ezzel egyidejűleg 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
             - dologi kiadási előirányzatát     megemeli:       1259 eFt-tal 

(Berény Napok 2010. - rendezvénysorozatának  
kiadásaihoz előleg  támogatás, utólagos elszámolási  
kötelezettséggel) 

 - dologi kiadási előirányzatát     megemeli:       1300 eFt-tal 
(Berény utónevű települések találkozójának megrendezése  
utólagos elszámolási kötelezettséggel,(szállás, étkezés)) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
288/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése: 
5. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
            Bevételi előirányzatán belül:  
                  Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:             1.623 eFt-tal 
            Kiadási előirányzatán belül: 
                  Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                             1.623 eFt-tal. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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289/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Ipar Szabadidős Sport 
Egyesület és ezzel együtt a Mezőberényi Darts Egylet megszűnésének bejelentését tudomásul 
veszi, és ennek megfelelően a város sport rendeletét módosítja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
290/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Csávás István képviselő kérését, mely 
a 2010. évi Berényi Napok keretén belül szervezett tűzijáték elmaradásával és az arra szánt 
275.000,-Ft összeg jótékony célra való fordításával kapcsolatos, egyetért, elviekben a kérést 
támogatja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
291/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az MTV1 Ma reggel c. vezető 
nézettségű műsorában, a TV2 Mokka c. műsorában, illetve a Duna TV reggeli műsorában 
történő reklám film felajánlással nem kíván élni. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
292/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mezőberény területén a 47-es számú út 
és a vasútvonal keresztezésénél újonnan épülő felüljárón elhelyezésre kerülő járda és 
kerékpárút kezelésével kapcsolatos feladatok (takarítás, karbantartás) ellátását vállalja.  
A Polgármesteri Hivatal a döntésről értesíti a Nemzeti Közlekedési Hatóságot (1066 
Budapest, Teréz krt. 62.) és a NIF Zrt-t (1134 Budapest, Váci út 45.). 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
293/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Cservenák Pál Miklós 
polgármestert a mezőberényi 0331 helyrajzi számú külterületi ingatlan telekrendezésével 
kapcsolatos szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
294/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Berény TV ajánlatát - a testületi 
ülések közvetítése, illetve a Városházán lebonyolításra kerülő egyéb rendezvények 
hangosítási szolgáltatás biztosítására - levetette napirendről azzal, hogy ezt a polgármesteri 
hivatalnak saját hatáskörében kell biztosítania. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
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295/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mazsorett Varázs Alapítvány 
kérelmét levette napirendről, a kért támogatás biztosítását az Orlai Petrics Soma Kulturális 
Központ saját hatáskörben oldja meg. 
Felelős: Onody Gyuláné int. igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
296/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat kérelmét levette napirendről, visszautalja azt a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság hatáskörébe. 
Felelős: Kovács Lászlóné SZEB. elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
297/2010.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békéscsaba város illetékességi 
területén elhelyezkedő, Békés Megyei Vízművek Zrt. kezelésében, de Mezőberény Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, használaton kívüli vízi közmű elemekben (18618/2 hrsz., 
18672 hrsz., 0567/5 hrsz., 13503 hrsz., 0421/7 hrsz., 0419/5 hrsz., 0499/8 hrsz., 0424/8 hrsz., 
0220 hrsz., 0601/2 hrsz., 0431/16 hrsz., 0522/9 hrsz., 0577/6 hrsz., 0374/21 hrsz., 18651 
hrsz., 0512/2 hrsz., 0545/2 hrsz., 0545/18 hrsz., 043 hrsz., 066 hrsz., 039/2 hrsz.) levő 
496/10000 tulajdoni hányadát közérdekű célra, 100,- Ft (egyszáz forint) összegért felajánlja 
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Cservenák Pál Miklós polgármestert az átadás-átvételi 
szerződés megkötésére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2010.(VI.29.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) MÖK sz. rendelet – a továbbiakban: R. módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2010.(VI.29.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK számú rendelet – továbbiakban: R. - 
módosításáról 
 
 

*** 
 
 
298/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1. Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottságok létrehozása 
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2. Bejelentések 
    - Mezőberény keleti városrész csapadék- és belvízelvezetés II. ütem” pályázat 

visszafogadása 
    - Telekgerendáson, helyettesítéssel történő jegyzői feladatok ellátásához hozzájárulás  
3. A Békés Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai a Békés megyében élők 

ellátása és a megye fejlesztése érdekében 2010. 
 
 
299/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi 
önkormányzati képviselők választásán közreműködő Helyi Választási Bizottság választott 
tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
Kugler József, Szénáskert u. 2. 
Kovács Ágnes, Zrínyi sgt. 26. 
Szilágyiné Kemény Mária, Árpád u. 34. 
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságot, hogy a Helyi Választási Bizottságokat szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Értelem szerint  
 
 
300/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi 
önkormányzati képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottságok választott 
tagjainak, valamint pót-tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
1. sz. szavazókör: Helye: Kinizsi úti Óvoda, Kinizsi u. 13.  
Silló Sára, Kérhalom u. 22. 
Tóth Lászlóné, Vésztői u. 48/a. 
Jakusovszki János, Kodály Z. u. 14/A. 
2. sz. szavazókör. Helye: Idősek Klubja, Jeszenszky u. 21. 
Csabay Károly, Madarász u. 4. 
Gyurkó Csabáné, Jókai u. 58. 
Kmellár Zoltánné, Vörösmarty u. 26. 
3. sz. szavazókör: Helye: Általános Iskola, Luther tér 1. (településszintű kijelölt körzet)  
Csirmaz Sándor, Korona u. 3. 
Bereczkiné Éber Ildikó, Korona u. 8. 
Schäffer Józsefné, Vésztői u. 30/a. 
Beregi Lajosné, Nagymester u. 10/a. 
Savolt Jánosné, Belencéresi u. 10. 
4. sz. szavazókör: Helye: Zeneiskola, Tessedik tér 1. 
Andrésiné Daru Ilona, Kereki u. 26. 
Éber Mihály, Kereki u. 51. 
Balázsné Dankó Hédi, Kereki u. 1. 
5. sz. szavazókör: Helye: Idősek Klubja, Hősök u. 3.  
Hajkó Jánosné, Kossuth tér 13. 3. em. 11.  
Bartó Róbertné, Fő u. 2/A. 1. em. 12. 
Henger Péter, Kölcsey ltp. 1. A. lh. 1.em. 4. 
6. sz. szavazókör: Helye: Kálvin úti óvoda, Kálvin u. 2.  
Kozma Mária, József A. u. 55. 
Gubis Andrásné, Deák F.u. 63. 
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Turbucz Józsefné, Budai N. A. u. 25. 
7. sz. szavazókör: Helye: Humánsegítő Szolgálat , Petőfi u. 27. 
Rajnai Mártonné, Petőfi u. 35. 
Kis Sándorné, Áchim u. 45. 
Marton Mihály, Deák F. u. 50. 
8. 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: 
Zubáné Gál Márta, Várkonyi u. 5. 
Schäferné Kéki Márta, Eötvös u. 12.  
Füzesi Krisztina, Kossuth tér 2. 1. em. 7. 
Grőszer Erzsébet, József A. u. 14. 
Tóthné Guba Ágnes, Belentai u. 24. 
Vígh Sándorné, Csabai u. 38. 
Balog Mihályné, Fő út 2/B.II/15. 
Kovács Imréné, Belencéresi u. 20. 
Frei Andrea, Korona u. 2. 
Petrics László, Liget u. 1/A.II/23. 
Lédig Ágnes, Báthory u. 28. 
Winter Ádámné, Kereki u. 93. 
Babinszki Jánosné, Fő út 2/C.III/14. 
Hőgye Mihályné, Fő út 2/C. 
Petneházi József, Ady E. u. 31. 
Pusztafi Ferencné, Luther u. 10. 
Sipos Éva, Budai N.A. u. 15. 
Sáliné Dánosi Piroska, Árpád u. 2. 
Mezőberény Város 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  
 
 
301/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi települési kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásán közreműködő szavazatszámláló bizottság választott 
tagjainak az alább felsorolt választópolgárokat választja meg: 
Baloghné Takács Katalin, Hunyadi u. 28. 
Vámosné Savolt Ágnes, Jókai u. 79. 
Eczethy Zsuzsanna, Fő út 13.I/4. 
Kissné Bartóki Erzsébet, Fő út 2/B.II/15. 
Guba Julianna, Kossuth tér 2. 2/20. 
Mezőberény Város Képviselő-testület felhatalmazza az Ügyrendi- Jogi és Közbiztonsági 
Bizottságot, hogy a szavazatszámláló bizottságot szükség esetén egészítse ki. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: Értelem szerint  
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302/2010.(VIII.6.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy, Dr. 
Baji Mihály Mezőberény város jegyzője, Telekgerendás Önkormányzata kérésére, 2010. 
augusztus 16-tól - 2010. október 15-ig, heti egy alkalommal, csütörtöki napokon 
közreműködjön a jegyzői teendők ellátásában. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
             Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
303/2010.(VIII.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 az 54/2010./I.25./sz., 104/2010.(II.22.)sz., 

119/2010.(III.17.)sz., 151/2010.(III.29.)sz., 165/2010.(III.29.)sz., 183/2010.(IV.26.)sz., 
184/2010.(IV.26.)sz., 185/2010.(IV.26.)sz., 186/2010.(IV.26.)sz., 187/2010.(IV.26.)sz., 
197/2010.(IV.26.)sz., 213/2010.(V.17.)sz., 228/2010.(V.31.)sz., 229/2010.(V.31.)sz., 
230/2010.(V.31.)sz., 231/2010.(V.31.)sz., 237/2010.(V.31.)sz., 242/2010.(V.31.)sz., 
245/2010.(V.31.)sz., 248/2010.(VI.16.)sz., 249/2010.(VI.16.)sz., 258/2010.(VI.28.)sz., 
261/2010.(VI.28.)sz., 267/2010.(VI.28.)sz., 276/2010.(VI.28.)sz., 277/2010.(VI.28.)sz., 
278/2010.(VI.28.)sz., 280/2010.(VI.28.)sz., 281/2010.(VI.28.)sz., 282/2010.(VI.28.)sz., 
283/2010.(VI.28.)sz., 284/2010.(VI.28.)sz., 285/2010.(VI.28.)sz., 286/2010.(VI.28.)sz., 
287/2010.(VI.28.)sz., 288/2010.(VI.28.)sz 289/2010.(VI.28.)sz, 291/2010.(VI.28.)sz., 
292/2010.(VI.28.)sz., 294/2010.(VI.28.)sz., 299/2010.(VIII.6.)sz., 246/2010.(V.31.)sz.,  
249/2010.(VI.16.)sz.,  253/2010.(VI.16.)sz., 162/2010.(III.29.)sz., 196/2010.(IV.26.)sz., 
295/2010.(VI.28.)sz., 296/2010.(VI.28.)sz., 203/2010.(IV.26.)sz lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 

  II/2. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció (279/2010.(VI.28.)sz. hat.) 
  II/3. TÁMOP-3.2./08/2 pályázaton való részvétel elutasítása 
  II/4.Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 
         - Szociális és Egészségügyi Bizottság 
         - Polgármester 
         - Oktatási és Kulturális Bizottság 
III./ Mezőberény város költségvetési rendelet módosítása és beszámoló a 2010. I. félévi 

teljesítésről. 
       - átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (4 db) 
       - intézményi átcsoportosítás 
       - költségvetési rendelet módosítása 
       - beszámoló a költségvetés teljesítéséről 
IV./ Beszámoló az önkormányzat ciklusban végzett tevékenységéről 
V./ Bejelentések 

V/1. Mezőberény Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti 
célvizsgálatáról 
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V/2. A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulópontjához való csatlakozás 

V/3. Tulajdonosi nyilatkozat „Ben-Adoim” Kft. 
V/4. A Streetfighter nap rendezvény támogatására kérelem 
V/5. Szennyvíztisztító telepen műhely és raktár építése 
V/6. Az oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-einek,  programjainak megtárgyalása 
V/7.  Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola IMIP végrehajtása 
V/8. A volt Bútoripari Rt. gépeinek, eszközeinek értékesítéséből keletkezett nettó bevétel  
V/9. A Városi Közszolgáltató Intézmény pótelőirányzat igénye (szúnyoggyérítés) 
V/10. Intézményi átcsoportosítások 
V/11. TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 pályázat pénzügyi lezárásához szükséges 

fedezetbiztosítás 
V/12. Készfizető kezességvállalás (Körösök Völgye Akciócsoport) 
V/13. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás 
V/14.„Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

munkaszervezet kialakításához, működtetéséhez fedezetbiztosítás 
V/15. Közös gázbeszerzés lebonyolításával  kapcsolatos költségek biztosítása /szóbeli/ 
V/16. Egyéb bejelentés 

VI./ Zárt ülés 
VI/1. A volt Bútoripari Rt. területén lévő külső és belső bontások árajánlata 
VI/2. Mezőberény, Szent János u. 20. sz. ingatlan megvásárlásához részletfizetési kérelem 
VI/3. Vízmű-vagyon felajánlás 
VI/4. Egyéb bejelentés 

 
 
304/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. június 28-i zárt, valamint az 
augusztus 6-i rendkívüli, nyílt, ünnepi testületi ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
305/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
306/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 54/2010./I.25./sz., 
104/2010.(II.22.)sz., 119/2010.(III.17.)sz., 151/2010.(III.29.)sz., 165/2010.(III.29.)sz., 
183/2010.(IV.26.)sz., 184/2010.(IV.26.)sz., 185/2010.(IV.26.)sz., 186/2010.(IV.26.)sz., 
187/2010.(IV.26.)sz., 197/2010.(IV.26.)sz., 213/2010.(V.17.)sz., 228/2010.(V.31.)sz., 
229/2010.(V.31.)sz., 230/2010.(V.31.)sz., 231/2010.(V.31.)sz., 237/2010.(V.31.)sz., 
242/2010.(V.31.)sz., 245/2010.(V.31.)sz., 248/2010.(VI.16.)sz., 249/2010.(VI.16.)sz., 
258/2010.(VI.28.)sz., 261/2010.(VI.28.)sz., 267/2010.(VI.28.)sz., 276/2010.(VI.28.)sz., 
277/2010.(VI.28.)sz., 278/2010.(VI.28.)sz., 280/2010.(VI.28.)sz., 281/2010.(VI.28.)sz., 
282/2010.(VI.28.)sz., 283/2010.(VI.28.)sz., 284/2010.(VI.28.)sz., 285/2010.(VI.28.)sz., 
286/2010.(VI.28.)sz., 287/2010.(VI.28.)sz., 288/2010.(VI.28.)sz 289/2010.(VI.28.)sz, 
291/2010.(VI.28.)sz., 292/2010.(VI.28.)sz., 294/2010.(VI.28.)sz., 299/2010.(VIII.6.)sz., 
246/2010.(V.31.)sz.,  249/2010.(VI.16.)sz.,  253/2010.(VI.16.)sz., 162/2010.(III.29.)sz., 
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196/2010.(IV.26.)sz., 295/2010.(VI.28.)sz., 296/2010.(VI.28.)sz., 203/2010.(IV.26.)sz lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
307/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a 115/2003.(X. 28.) OGY számú 
határozattal megalkotott társadalmi bűnmegelőzési nemzeti stratégiához csatlakozva, 
Mezőberény Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját a 2010-2014-es évekre az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
308/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Mezőberény Város nevelési-
oktatási intézményeinek (Összevont Óvodák, Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskola, Petőfi Sándor Gimnázium) kérésével, miszerint nem kívánják - a korábban 
253/2008.(V.26.) határozattal támogatott - TÁMOP-3.3.2/08/2. „Esélyegyenlőség 
feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási 
intézményeiben” pályázatra a támogatási szerződést megkötni, mivel a TÁMOP-3.1.4-08/2, a 
TIOP-1.1.1/07, a TIOP-1.1.1/09 és az OKM általi IPR pályázatokon - ezen pályázatban leírtak 
– már megvalósításra kerültek/kerülnek. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Gubis Andrásné óvodavezető 
   Öreg István Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola főigazgatója 

  Szilágyi Tibor, a Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
309/2010.(VIII.30.)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. 
 
 
310/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
311/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát                     megemeli: 4614 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-5. cím: Polgármesteri Hivatal egyéb működési kiadási előirányzatát    megemeli: 620 eFt-tal 

- 882119 szakfeladat  Óvodáztatási támogatás  620 eFt 
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7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát          megemeli:3756 eFt-tal 
 - dologi kiadások 3756 eFt 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát         megemeli:238 eFt-tal 
 - dologi kiadások 238 eFt 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát       csökkenti „-„ 2944 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát  csökkenti „-„ 2944 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
312/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei bevételi előirányzatán belül, 
Önkormányzatok költségvetési támogatása bevételei, 
             Normatív hozzájárulások előirányzatát                                        megemeli: 179 eFt-tal 
 Kv. tv.: 

− Pótigény  3.sz.mell.11.cc. sorsz. Szociális étkeztetést biztosítanak 
       4 207 550 Ft ~ 4 208 eFt (állami). 
− Lemondás: „-” 3.sz.mell.11.cd. sorsz. Házi segítségnyújtást biztosítanak 
       „-”1 660 875 Ft ~ „-”1 661 eFt (állami). 
− Lemondás: „-” 3.sz.mell.11.ce.(1) sorsz. Időskorúak nappali intézményi ellátását 

biztosítanak 
                „-”2 303 080 Ft ~ „-”2 303 eFt (állami). 

− Lemondás: „-” 3.sz.mell.14.c sorsz. Ingyenes intézményi étkeztetés  
  „-”65 000 Ft ~ „-”65 eFt (állami). 

és ezzel egyidejűleg 
6. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatát 
                                                                                                                 megemeli 179  eFt-tal 
  Ezen belül:       

- Dologi kiadások előirányzatát                             179 eFt-tal 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
313/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    megemeli:   564 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-4. cím: PH Igazgatási kiadások kiadási előirányzatát                        csökkenti: ”-„157 eFt-tal 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát              megemeli 232 eFt-tal 
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(Általános tartalék állomány emelés) 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatát          megemeli 489 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
314/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejleszési célra, előirányzatát  csökkenti:  12443 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát        megemeli 5592  eFt-tal 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei,  
bevételi előirányzatán belül Önkormányzatok költségvetési  
támogatása: Központosított  előirányzatok támogatási előirányzatát      megemeli 18035 
eFt-tal, 
Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
315/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
9-6. cím: Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                         csökkenti: „-„215 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
9-6. cím: Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
   Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát            megemeli:     215 eFt-tal  
 (Mezőberényi Szlovákok Szervezete, pünkösdi rendezvény,  

Tótkomlósi szárazkolbász fesztiválra, Kiskőrösi rétes fesztiválra, 
Gerendási kolbász fesztiválra, Anyaországi látogatás) 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
316/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát    megemeli 85 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítő támogatása 
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és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát:   megemeli 85 eFt-tal 
      Ezen belül: 
      - Személyi juttatások kiadások előirányzatát     70eFt-tal 

 - Munkaadókat terhelő juttatások                       15eFt-tal 
 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát   megemeli  188  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                  megemeli   188  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:  
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli   180   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
 kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    180 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

Az átcsoportosítási javaslatokat a határozat melléklete tételesen tartalmazza. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
317/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése: 
- Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 1370 eFt-al 
 - Egyéb bevétel 1370 eFt 
 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli 117 eFt-al 

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

 - Személyi juttatások előirányzatát  35 eFt-al 
 - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  9 eFt-al 
 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  1.443 eFt-al 

Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
318/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010.évi költségvetése: 
- Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli 200 eFt-al 
 - egyéb bevétel 200 eFt 
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 - Támogatásértékű bevételek működési célra előirányzatát megemeli  30 eFt-al 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
- Az Összevont Óvodák bevételi előirányzatán belül: 

 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát  230 eFt-al 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
319/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 2010. évi költségvetés 

bevételeit   4268886  eFt előirányzattal 
                  3006193eFt teljesítéssel, (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: -147073 eFt ) 
kiadásait    4268886   eFt előirányzattal, 
                  1558635eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: -37452 eFt ) 

az egyenleget   1447558 eFt-tal jóváhagyja, és a 2010 évi költségvetés alapján a 2010. I. 
félévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
320/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2006-
2010-es választási ciklusban végzett munkájáról előterjesztett beszámolót. 
 
 
321/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a megbízott szakértő jelentését 
(7966/2010 ügyiratszám), mely a Mezőberény város Önkormányzata közművelődési 
feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szól, megtárgyalta, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a jelentésben 
javasolt módosításokat a jövőben megvalósítja, és egyetért azzal, hogy a kötelező 
nyilvánosságnak való megfelelés miatt - annak érdekében, hogy a lakosság megismerhesse 
tartalmát -, kerüljön fel a város honlapjára a „Jelentés Mezőberény Város Önkormányzata 
Közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról” szóló dokumentum. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
322/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzata nem kíván csatlakozni az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 
fordulójához. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
323/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bingó 
2001 Kft. (4954 Sonkád, Rákóczi út 27. sz.) részére, hogy az Önkormányzat tulajdonát 
képező Mezőberény, Liget u. 2. sz. (Piac Csarnok) alatti Seman Söröző üzlethelyiségben a 
Bingó 2001 Kft. II. kategóriába tartozó játéktermet üzemeltessen. 
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Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
324/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bátszi Motor Kft és a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberényi Egyesületének együttes kérelme alapján a 2010. szeptember 25-én 
tartandó streetfighter nap rendezvényéhez biztosítja az alábbiakat: 
 - a rendezvény lebonyolításához kért – Liget tér - közterület használatát, 
 - A Liget tér és a Sportpálya előtti parkolók ingyenes használatát, 
 - 3 db Mezőberényi fotóalbumot 
 - A Piaccsarnok és az előtte lévő tér ingyenes hétvégi használatát. 
A Képviselő-testület megbízza a Városi Közszolgáltató Intézmény Igazgatóját, Fekete 
Józsefet, hogy az igényelt területeket a kérelemnek megfelelően bocsájtsa rendelkezésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
325/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bátszi Motor Kft és a Motorosok 
Baráti Köre Mezőberényi Egyesületének együttes kérelme alapján a 2010. szeptember 25-én 
tartandó streetfighter nap rendezvényéhez biztosítja az alábbiakat: 
 A Tűzoltóság területéről az áram biztosítása, illetve 200 eFt anyagi támogatás biztosítása a 
2010. évi költségvetése általános tartalékának terhére. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
326/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 0296 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon (szennyvíztisztító telep) a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
műhely és raktár építéséhez az építési engedélyezési eljárást megindítsa, és az elkészült 
épületekre a Békés Megyei Vízművek Zrt. részére a tulajdonjog bejegyzésre kerüljön. 
Felelős:  Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
327/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák előterjesztett 
Helyi Nevelési Programját jóváhagyja, a 2010-2011-es nevelési évtől történő bevezetésével, 
és egyidejűleg a korábbi Helyi Nevelési Programot (414/2009./VIII.31.) hatályon kívül 
helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
328/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák előterjesztett 
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Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja, és egyidejűleg a korábbi szabályzatot 
(411/2009./VIII.31.) hatályon kívül helyezi. Jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
Bélmegyer Község Önkormányzati Képviselő-testületének döntése után léphet hatályba.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

 Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
329/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Összevont Óvodák előterjesztett 
Intézményi Minőségirányítási Programját jóváhagyja, a 2010-2011-es nevelési évtől történő 
bevezetésével és egyidejűleg a korábbi Intézményi Minőségirányítási Programot 
(127/2007./IV.23.) hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Gubis Andrásné óvodavezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
330/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolának a 412/2009. (VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzatát és a 144/2010. (III.29.), a 184/2009. (IV.27), a 408/2009.(VIII.31.), a 
441/2009.(IX.28.),, a 442/2009.(IX.28.) számú határozataival jóváhagyott mellékleteit 
hatályon kívül helyezi. A jelen előterjesztés szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatát 
mellékleteivel együtt 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 
 
 
331/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolának a 407/2009. (VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott Pedagógiai Programját 
hatályon kívül helyezi. A jelen előterjesztés szerinti Pedagógia Programját jóváhagyja, annak 
2010-2011-es tanévtől történő bevezetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
332/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános 
Iskolának a 410/2009.(VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott Intézményi 
Minőségirányítási Programját hatályon kívül helyezi. A jelen előterjesztés Intézményi 
Minőségirányítási Programját jóváhagyja, annak a 2010-2011-es tanévtől történő 
bevezetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István főigazgató 
Határidő: értelem szerint 
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333/2010.(VIII.30.)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: értelem szerint 
 
 
334/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felülvizsgálta és jóváhagyja a Petőfi 
Sándor Gimnázium pedagógia programjának módosítását, azoknak a 2010/2011-es tanévtől 
történő bevezetésével. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Szilágyi Tibor, a PSG igazgatója 
Határidő: értelem szerint 
 
 
335/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi 
Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja végrehajtásának 2009-2010. évi 
intézményi értékelését és az értékelésből adódó feladatok alapján készített intézkedési tervét 
jóváhagyja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 

Öreg István főigazgató  
Határidő: értelem szerint 
 
 
336/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
       Intézményi felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát          megemeli:    2773 eFt-tal 
       Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát                 megemeli:      150 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát   megemeli:   2923 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
               Fekete József igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
337/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény  
       Intézményi kiadási előirányzaton belül:   
       Dologi kiadások előirányzatát                                                     megemeli:      2253 eFt-tal  
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       (2010. évi szúnyoggyérítés költségeinek fedezetére) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„2253 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester  
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
338/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1. cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát    növeli  5.019 e Ft-tal 
- Járulék kiadási előirányzatát     növeli  1.478 e Ft-tal   
- Dologi kiadási előirányzatát     növeli        720 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli        7.217 e Ft-tal. 
A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az intézmény jelenleg engedélyezett 71,5 fős létszáma 
(77,86) 78 fő/év létszámra kerüljön megemelésre. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
339/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát 
       megemeli:  2.175 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Személyi kiadások előirányzatát:  1.928 eFt 
    - Járulékok előirányzatát:  74 eFt 
    - Dologi kiadások előirányzatát:  20 eFt 
    - Ellátottak juttatása előirányzatát:  153 eFt 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
340/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése, 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Intézményi működési bevétel előirányzatát  megemeli   1260 eFt 
Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatát           megemeli   1138 eFt 
           (Működési célú AHT-n kívülről) 
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Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát          megemeli    1849 eFt 
Ebből: 
- Támogatásértékű működési bevétel elk. állami pénzalapoktól     849 eFt 
- Támogatásértékű működési bevétel TB alapoktól                      1000 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
Felújítási kiadások előirányzatát   megemeli   2973 eFt 
Ebből: 
      - épület felújítás (Mb., Petőfi u. 27., - attika fal )      300 eFt 
      - épület felújítás (Mb., Juhász Gy. u. 1. – vizes blokkok)       2344 eFt 
      - épület felújítás (Murony, Arany J. u. 8. – terasz)                    329 eFt 
Felhalmozási kiadások előirányzatát  megemeli     230 eFt  
     - gép, berendezés (Bélmegyer – rm. mosogató)                        230 eFt 
Dologi kiadások előirányzatát  megemeli   1044 eFt 
Átcsoportosítás: 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
- ellátottak egyéb pénzbeli juttatása előirányzatát  csökkenti    3112 e Ft 
- dologi kiadás előirányzatát  csökkenti    1235 e Ft 
és ezzel egyidejűleg megemeli kiadásait 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- dologi kiadások előirányzatát  megemeli    3112 e Ft 
- felhalmozási kiadás előirányzatát  megemeli    1235 e Ft 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
              Kovács Edina igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
341/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5. cím PH. egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül 
       Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0001 
       852011-1 szakf. Dologi kiadások előirányzatát          megemeli:         50 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:   „-„ 50 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
342/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körösök Völgye Akciócsoport 
Nonprofit Kft térségi koordinációs szerepéhez és szakmai munkájához szükséges stabil 
pénzügyi háttér biztosítása érdekében 17,6 %-os részben, 3.168.000 Ft értékig abban az 
esetben vállal készfizető kezességet egy, a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt-vel kötött, 
18.000.000 Ft-os támogatás-megelőlegező hitel felvételére, amennyiben a Körösök Völgye 
Akciócsoportban résztvevő valamennyi önkormányzat a reá eső részt biztosítja. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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343/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános iskola  
            kiadási előirányzatát                                                             megemeli:       11775 eFt-tal 
            Ezen belül: 
             - Személyi juttatások előirányzata:                     9272 eFt 
             - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:  2503 eFt 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát    csökkenti: „-„ 11775 eFt-tal  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
344/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete,a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás munkaszervezetének kialakításához, és 
2010.évi működtetéséhez 784 e Ft-ot biztosít a 2010. évi költségvetése általános tartalékának 
terhére. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, tájékozódjon arról, hogy mekkora 
létszámhoz kötődik a munkaszervezet létrehozása. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
345/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Önkormányzat 
részére a közös gázbeszerzés lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére 117.306 Ft-ot 
biztosít a 2010. évi költségvetése általános tartalékának terhére.  
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
346/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1951-ben 
Budapestről Mezőberénybe kitelepítettek és a befogadó családok 2010. szeptember 4-5-i 
találkozója alkalmából az érintettek részére a polgármester 1-1 „Mezőberény” fotóalbumot 
átadjon. Ennek érdekében a képviselő-testület 30 db fotóalbum kiadását engedélyezi. 
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
347/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény Igazgatóját Fekete Józsefet, hogy Dénes Ferenc vállalkozó (5900 Orosháza, 
Eötvös u. 21/A) ajánlat tevővel, az árajánlat alapján a szerződést kösse meg a volt Bútoripari 
Rt. területén lévő telephelyi vasfelépítmény fémhulladék és egyéb fémszerelvények bontására, 
mentesítésére. 
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Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
348/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatóját Fekete Józsefet, hogy a volt Bútoripari Rt. területén lévő fagyökereket 
a legjobb ajánlatot tevőknek értékesítse. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
349/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény Igazgatóját Fekete Józsefet, hogy VIKING’S Export-Import Kereskedelmi Bt.-vel 
(Baja, Dózsa u.77.) meglévő szerződés értelmében, a CNC RANC230 AMW marógépet 
(az.sz: 164, lelt.sz: TG498) nevezett részére bruttó 625 eFt-ért értékesítse. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
350/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  a  Mezőberény Város Önkormányzat 
tulajdonát képező Mezőberény, Szent János u. 20. szám alatti ingatlanának értékesítésére 
vonatkozó 458/2007. (X. 29.) MÖK számú határozatában megállapított 300.000,- Ft + ÁFA 
vételárból még meg nem fizetett 80.000,- Ft kiegyenlítését 2010. szeptember 30. napjáig 
engedélyezi. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
351/2010.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 297/2010. (VI. 28.) sz. határozata 
a 0594/90 hrsz.-ú, 72/1344 tulajdoni hányadú ingatlannal kiegészül.   
Felelős: Cservenák Pál Miklós polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2010.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) 
MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
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352/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alakuló testületi ülés ünnepi és 
munka ülését az alábbiak szerint fogata el: 
 1./ Dr. Kugler József, a helyi választási bizottság elnöke ad tájékoztatást az önkormányzati 

képviselő és polgármester választás eredményéről. 
 2./ Önkormányzati képviselők esküje 
 3./ Siklósi István polgármester esküje 
 4./ Dr. Kugler József átadja a képviselőknek és polgármesternek a megbízóleveleket. 
 5./ A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása  
 6./ A polgármester programjának ismertetése 
 7./ Szavazatszámláló bizottság megválasztása 
 8/. Alpolgármester választás titkos szavazással 
 9./ Alpolgármester illetményének megállapítása 
10./ Önkormányzat bizottságainak megválasztása 
11./ Önkormányzati képviselők illetményének megállapítása (rendeletalkotás) 
12./ Bejelentések 
       -  Felhatalmazás SZMSZ módosításra 
       - A GXD-823 rendszámú gépjármű értékesítése 
       - Városi honlappal kapcsolatos kérdés 
 13./ Zárt ülés 
        - Határidő módosítási kérelem – DAOP-5.1.2/B-09-2009-0012 
 
 
353/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 
illetményét havi 483.125 Ft-ban (azaz a köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft 12,5 % szeres 
szorzata szerint) állapítja meg, amit 2010. október 3-tól, megválasztása napjától kezdődően 
engedélyez kifizetni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
354/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 
költségtérítését költségátalányban állapítja meg megválasztása (2010. október 3.) napjától, 
havi 96.625 Ft-ban, azaz az illetménye (483.125 Ft) 20,0 %-ában. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
355/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a titkos szavazással történő 
választások lebonyolítására szavazatszámláló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
Debreczeni Gábor, Barna Márton, Halász Ferenc képviselők. 
 
 
356/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a szavazatszámláló 
bizottság tájékoztatását, mely szerint az alpolgármesterrel kapcsolatos választást 9 támogató 
szavazattal Szekeres Józsefné képviselő nyerte, aki ezáltal Mezőberény város alpolgármestere 
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lett. 
 
 
357/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szekeres Józsefné társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi 100.000 Ft-ban állapítja meg, amit 2010. 
október 15-től, megválasztása napjától kezdődően engedélyez kifizetni.  
A képviselő-testület Szekeres Józsefné alpolgármester költségtérítését költségátalányban 
állapítja meg, megválasztása 2010 október 15 napjától havi 20.000 Ft-ban, azaz a tiszteletdíja 
(100.000 Ft ) 20%-ában. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
358/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a szavazatszámláló 
bizottság tájékoztatását, mely szerint  a képviselő-testület valamennyi bizottsága 12-12 
támogató szavazat alapján az alábbiak szerint jött létre: 
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság : Debreczeni Gábor elnök 
                                                                       Halász Ferenc          tag 
              Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság: Harmati László     elnök 
                                                     Kovács Edina         tag 
                                                     Nagy Sándor       tag 
Oktatási és Kulturális Bizottság: Körösi Mihály                     elnök 
                                                     Barna Márton                 tag 
                                                     Mezeiné Szegedi Erzsébet   tag  
Szociális és Egészségügyi Bizottság: Kovács Lászlóné   elnök 

    Dr.Burján Katalin tag 
Közbeszerzési Bíráló Bizottság:  Kovács Edina                     elnök 
                                                     Debreczeni Gábor tag 
                                                     Harmati László tag 
                                                     Kovács Lászlóné tag 
                                                     Körösi Mihály tag. 
 
 
359/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú 
rendeletet módosító 1/2008.(I.29.) MÖK sz.  rendelet értelmében egyetért azzal, hogy 2010. 
október 15-től, az alakuló ülés időpontjától, továbbra is  
- a  képviselői tiszteletdíj 47.000.- Ft/hó (alapdíj) összegben 
- a bizottsági tag képviselő tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 45 %-kal 

növelt összegben 
- a bizottsági elnök tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alapdíj 90 %-

ka1 növelt összegben 
- a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ában 
kerül meghatározásra, így a fenti számú MÖK rendeletet nem kívánja módosítani. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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360/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottságát, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatának átfogó vizsgálatát végezze el, és a módosításokkal 
együtt terjessze azt Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elé. 
Felelős: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke 
Határidő: folyamatos, legkésőbb novemberi testületi ülés 
 
 
361/2010.(X.15.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat tulajdonában lévő GXD-823 frsz. gépjárművet a legkedvezőbb áron 
értékesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 
 
 
362/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi honlapon – az 
érintettek kérésére – maximum 300 karakter terjedelemben megjelenteti a vállalkozók 
legfontosabb adatait: név, fő tevékenységi kör, elérhetőség (elektronikus és egyéb), 
amennyiben van, úgy honlapjuk linkjét. 
A lehetőségről a helyben szokásos módon, hirdetés útján értesíteni kell Mezőberény város 
lakosságát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
363/2010.(X.15.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Füzesgyarmati Ipari 
Park Fejlesztő és Üzemeltető Kft.-vel (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.) 2010. június 08-
án megkötött Vállalkozási Szerződésben rögzített 2010. október 15-i befejezési határidőt – a 
kivitelező által kért 2010. november 11-i határidő helyett- 2010. október 25.-  08.00 órára 
módosítja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
364/2010.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ 107/2010.(II.22.)sz. lejárt határidejű határozat végrehajtása 
      - Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az Önkormányzati költségvetési 

szervénél, intézményénél a 2010. évben megvalósuló, álláshely létszámcsökkentési 
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döntéséhez kapcsolódóan, munkáltatói költségek költségvetési megtérítése érdekében 
pályázat benyújtással kapcsolatos intézkedés 

Zárt ülés 
1./ „Civil központ kialakítása Mezőberényben” elnevezésű eljárás megtárgyalása 
2./ „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási 

intézményeiben” elnevezésű közbeszerzési eljárás megtárgyalása 
3./ „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

megtárgyalása. 
4./ 46-os főútvonalon létesítendő balesetveszélyes csomópont kialakításához kapcsolódó 

önerő biztosítása. 
 
 
365/2010.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete a 2010. évi létszámleépítéssel és 
létszámcsökkentési pályázaton való igénybejelentéssel, részvétellel kapcsolatos 17/2010.(I. 
25.) MÖK. sz. és a 107/2010.(II. 22.) MÖK. sz. határozatait továbbra is fenntartja, és az 
azokban foglaltakat 2011. évre vonatkozóan megerősíti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
366/2010.(X.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök és bútorok 
beszerzése (LEADER)” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként az informatikai 
eszközök beszerzése tárgyban a PC TRADE Kft. (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4. I/3.) 
ajánlatát hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke 7.359.832,-Ft. A képviselő testület a 
második helyre hirdeti ki a TOPlapTOP Kft. (5600 Békéscsaba, Lencsési út 64. II/5.) 
ajánlatát, ahol az ellenszolgáltatás értéke nettó 7.238.896,-Ft. 
Az eljárás második részét képező bútorbeszerzés tárgyában nyertes a HOR Zrt. (1074 
Budapest, Alsóerdősor u. 32.) ajánlata,  ahol az ellenszolgáltatás értéke nettó 4.490.741,-Ft. 
Második helyezett a Péter-fa Bt. (5650 Mezőberény, Békési út 6. 3. em. 8.), ahol az 
ellenszolgáltatás értéke nettó 5.402.465,-Ft. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
367/2010.(X.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök beszerzése 
TIOP-1.1.1-09 pályázat keretében” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetését 
elhalasztja 30 naptári nappal, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az eredményhirdetést 
befolyásoló állásfoglalás megérkezik, úgy az eredményhirdetés a 30 napos halasztás lejárta 
előtt kerüljön lebonyolításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
368/2010.(X.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás eredményhirdetését elhalasztja 30 
naptári nappal, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az eredményhirdetést befolyásoló 
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állásfoglalás megérkezik, úgy az eredményhirdetés a 30 napos halasztás lejárta előtt kerüljön 
lebonyolításra a közbeszerzési szabályzat szerint. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
369/2010.(X.25.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Közlekedésbiztonsági fejlesztés Mezőberény belterületén” című pályázatban szereplő 46. sz. 
közút 63+315 km szelvényében kiépítendő sebességcsillapító középsziget és sárga villogó 
jelzés munkáinak önerejét vállalja, melynek fedezetét 2.640.000,- Ft-ot – a 2010. évi 
költségvetése / Felhalmozási kiadás – Városi utak, járdák, közösségi közlekedés fejlesztése 
pályázat / terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
370/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Önkormányzati bizottságok külsős, szakember tagjainak megválasztása titkos szavazással. 
Eskütétel 
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  112/2010.(II.22.)sz.,  239/2010.(V.31.)sz., 

300/2010.(VIII.6.)sz., 301/2010.(VIII.6.)sz., 308/2010.(VIII.30.)sz., 
311/2010.(VIII.30.)sz., 313/2010.(VIII.30.)sz., 314/2010.(VIII.30.)sz., 
315/2010.(VIII.30.)sz., 316/2010.(VIII.30.)sz., 317/2010.(VIII.30.)sz., 
318/2010.(VIII.30.)sz., 321/2010.(VIII.30.)sz., 322/2010.(VIII.30.)sz., 
323/2010.(VIII.30.)sz., 324/2010.(VIII.30.)sz., 325/2010.(VIII.30.)sz., 
326/2010.(VIII.30.)sz., 327/2010.(VIII.30.)sz., 328/2010.(VIII.30.)sz., 
329/2010.(VIII.30.)sz., 330/2010.(VIII.30.)sz., 331/2010.(VIII.30.)sz., 
332/2010.(VIII.30.)sz., 333/2010.(VIII.30.)sz., 334/2010.(VIII.30.)sz., 
335/2010.(VIII.30.)sz., 342/2010.(VIII.30.)sz., 345/2010.(VIII.30.)sz., 
346/2010.(VIII.30.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (30 db határozat) 

    II/2. Speciális étrendet igénylők támogatása /263/2010.(VI.28.)sz. hat./ 
      II/3. Berény utónevű települések pénzügyi elszámolása /287/2010.(VI.28.)sz. hat./ 
      II/4. Berényi Napok 2010. pénzügyi elszámolása /254/2010.(VI.16.)sz. hat.) 
      II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről (polgármester, Szociális és 

Egészségügyi Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság) 
III./ Bejelentések 
      III/1. Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzése 

III/2. Dr. Varga István megbízása 
III/3. Mezőberény Város Helyi Építésügyi Szabályairól szóló 11/2005.(II.28.) MÖK 

számú rendelet módosítása 
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III/4. A Get Energy Magyarország Kft. ajánlata 
III/5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
III/6. Intézményi átcsoportosítás 
III/7. Ajánlat „Kézikönyv önkormányzati képviselők részére” című kiadványra. 

      III/8. Zsibrita Pál beadványa 
      III/9. Szalai Barna Tenisz Club támogatási kérelme a klubház épület felújításához 
      III/10. Mezőberény Város Önkormányzata 2011-2014. évi stratégiai ellenőrzési terve, 
                  valamint a 2011. évi éves ellenőrzési terv 
      III/11. Tiszteletdíjról lemondás  ( 2 határozati javaslat) 
      III/12.Levéve napirendről Baráti Egylet Mezőberényért támogatás iránti kérelme 

(Halottak napi megemlékezés) 
      III/13. Egyéb bejelentés 
                 - Vöröskereszt megkeresése 
IV./ Zárt ülés 

IV/1. Mezőberény, Gutenberg u. 1. sz. ingatlanrész felajánlása vételre, illetve cserére 
IV/2. Levéve napirendről A Békés Megyei Közigazgatási Hivatal levele az OPSKK 

igazgatói állását érintően   
IV/3. Fábafém bt. ajánlata 
IV/4. Laptop beszerzés 
IV/5. K&H Bank támogatási szerződése 
IV/6. Egyéb bejelentés  

 
 
371/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság külsős 
szakember tagjainak titkos szavazással történő megválasztásánál 8 támogató szavazattal 
Kohút Pálné, valamint 12 támogató szavazattal Szilágyi Tibor, az elfogadott választási 
szabályok alapján, a bizottság tagjai lettek.  
 
 
372/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
külsős szakember tagjának titkos szavazással történő megválasztásánál 8 támogató szavazattal 
Kozma Mária, az elfogadott választási szabályok alapján, a bizottság tagja lett.  
 
 
373/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős 
szakember tagjainak titkos szavazással történő megválasztásánál 12  támogató szavazattal 
Lázárné Skorka Katalin, valamint 11 támogató szavazattal Papp Zoltán, az elfogadott 
választási szabályok alapján, a bizottság tagjai lettek. 
 
 
374/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság tájékoztatását, mely szerint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság külsős szakember tagjának titkos szavazással történő megválasztásánál 7 támogató 
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szavazattal Balog Zsolt, az elfogadott választási szabályok alapján, a bizottság tagja lett.  
 
 
375/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. augusztus 30-i zárt, valamint 
az október 15-i zárt és  október 25-i rendkívüli zárt testületi üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
376/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
377/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 112/2010.(II.22.)sz., 
239/2010.(V.31.)sz., 300/2010.(VIII.6.)sz., 301/2010.(VIII.6.)sz., 308/2010.(VIII.30.)sz., 
311/2010.(VIII.30.)sz., 313/2010.(VIII.30.)sz., 314/2010.(VIII.30.)sz., 315/2010.(VIII.30.)sz., 
316/2010.(VIII.30.)sz., 317/2010.(VIII.30.)sz., 318/2010.(VIII.30.)sz., 321/2010.(VIII.30.)sz., 
322/2010.(VIII.30.)sz., 323/2010.(VIII.30.)sz., 324/2010.(VIII.30.)sz., 325/2010.(VIII.30.)sz., 
326/2010.(VIII.30.)sz., 327/2010.(VIII.30.)sz., 328/2010.(VIII.30.)sz., 329/2010.(VIII.30.)sz., 
330/2010.(VIII.30.)sz., 331/2010.(VIII.30.)sz., 332/2010.(VIII.30.)sz., 333/2010.(VIII.30.)sz., 
334/2010.(VIII.30.)sz., 335/2010.(VIII.30.)sz., 342/2010.(VIII.30.)sz., 345/2010.(VIII.30.)sz., 
346/2010.(VIII.30.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta.  
 
 
378/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Szilágyi Tibort a Petőfi 
Sándor Gimnázium igazgatóját, hogy a speciális étkeztetéssel kapcsolatosan mérje fel a 
lehetőségeket, a szolgáltatás helyben történő megoldására, úgy hogy a felméréshez 
egyeztessen a Tópart Vendéglő és Panzió, a Panoráma étterem és a Berény étterem vezetőivel 
az együttműködés alternatíváiról, kérjen árajánlatot. Készítsen konkrét igény felmérést az 
intézményekben, hogy hány fő igényelné a szolgáltatást és vizsgálja meg egy diatetikus 
szakember alkalmazásának lehetőségeit. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés 
 
 
379/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:  
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
             - Dologi kiadási előirányzatát     csökkenti:   „-„ 275 eFt-tal 

(Berény Napok 2010. - rendezvénysorozatának  
megrendezéséhez biztosított támogatásból, a tűzijátékra 
elkülönített, és fel nem használt összeg) 
 - Dologi kiadási előirányzatát     csökkenti:   „-„ 389 eFt-tal 

(Berény utónevű települések találkozójának megrendezéséhez  
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biztosított támogatás fel nem használt összege) 
és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás működési célra  
841192 Városi rend. kiemelt. szakfeladat   megemeli:        275 eFt-tal 
842155 Hivatalos Városi szintű kapcsolatok fin.              megemeli:        389 eFt-tal 

Felelős:  Siklósi István polgármester 
Határidő:  a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
380/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, augusztus-szeptember hónapokban, átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
381/2010.(XI.2.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Bizottság 
által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
382/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat szerves részét képező 
melléklet szerinti intézkedési tervet elfogadja és elrendeli annak megküldését az Állami 
Számvevőszék Békés Megyei Ellenőrzési Irodájához. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
               Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2010. december 2. 
 
 
383/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Varga Istvánnal kötött, 2010. 
szeptember 30-ig érvényes szerződését nem kívánja meghosszabbítani. 
A folyamatban lévő ügyek közül:  
- a 673/2010 iktatószámú, a Csárdaszállási Agrár Zrt.-vel szembeni követelés esetében a 
képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy Dr. Varga István ügyvéd úrral 
tárgyaljon a képviselet további ellátásáról, valamint a képviselet költségeiről, 
- a 605/2010 iktatószámú, rágalmazás témakörében folytatott ügyben a képviselő-testület 
további képviseletet nem kér, azt az indítványozók, a korábbi képviselő-testület tagjai 
magánszemélyként folytassák tovább, 
- az 585/2010 iktatószámú, az OPSKK vezetője kinevezésével kapcsolatos ügyben az 
önkormány saját maga kívánja képviseltetni magát az ügyben.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
384/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Get Energy 
Magyarország Kft.-vel való energia menedzsment megbízási szerződés megkötését.  
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
385/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát                     megemeli:   7793 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: : PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül,  

Pénzforgalom nélküli kiad. Általános tartalék előirányzatát       megemeli: 1430 eFt-tal 
  7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatát        megemeli:    189 eFt-tal 
     Dologi kiadások előirányzatát 
7-5 cím: PH.Működési és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás műk.célra előirányzatát        megemeli:   106 eFt-tal 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási előir.       megemeli:  3307 eFt-tal 
3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát        megemeli:  1734 eFt-tal 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát      megemeli:   156 eFt-tal 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát    megemeli:  871 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza.          
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
386/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik:Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Normatív hozzájárulások előirányzatát         megemeli: 12715 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
2/A.cím: Összevont Óvodák kiadási előirányzatát            megemeli: 748 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások   589 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok       159 eFt 
2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált.Isk. kiadási előir.     csökkenti: „-„408 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások            „-„ 316 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok    „-„    87 eFt 
 - Ellátottak juttatása           „-„      5 eFt  
 3.cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatát        megemeli: 1578 eFt-tal 
 Ezen belül: 
 - Személyi juttatások            338 eFt 
 - Munkaadókat terhelő járulékok 91 eFt 
 - Dologi kiadások          1137 eFt 
 - Ellátottak juttatása   12 eFt 
6.cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolg. kiadási előirányzatát   megemeli:10041 eFt-tal 
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 Ezen belül: 
 - Dologi kiadások  10041 eFt 
7-3. cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások 
 Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék előirányzatát        megemeli:    756 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a. melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
387/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„3736 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások előirányzatán belül 
      841112 szakf. Önkormányzati jogalkotás előirányzatát               megemeli:      3736 eFt-tal 
       - Személyi juttatások előirányzata:                     2942 eFt 
       - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:    794 eFt 
     (Tisztségéből távozó polgármester juttatása)                   
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
388/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-4.cím: PH. Igazgatási kiadások előirányzatán belül 
      841126-0 szakf. Önk.és többc.kist. társ. igazg. tev. előirányzatát  csökkenti: „-„224 eFt-tal 
         - Személyi juttatások előirányzata:                   176 eFt 
         - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:  48 eFt    
         /Közhasznú foglalkoztatás támogatása 2010. évi fedezet igénye/                   
és ezzel egyidejűleg  
  7-5.cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül: 
      890442 szakf. Közhasznú foglalkozatás tám.  előirányzatát         megemeli:       224 eFt-tal 
      Ezen belül: 
          - Személyi juttatások előirányzata                        176 eFt 
          - Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata       48 eFt 
A Képviselő-testület  Polgármesteri Hivatal létszámán belül a Közhasznú foglalkoztatás 
keretében történő alkalmazás engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli.         
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
389/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
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7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek működési célra, előirányzatát    megemeli:   12317 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások előirányzatát            megemeli 2950 eFt-tal 
(Általános tartalék állomány emelés) 

7-5.cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatát          megemeli 9257 eFt-tal 
  Végleges pénzeszközátadások, és egyéb kiadások 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadási előirányzatát      megemeli:  110 eFt-tal 
Az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
390/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
      Véglegesen átvett pénzeszközök fejlesztési célra előirányzatát     megemeli:  52689 eFt-tal 
       Lakossági hozzájárulás csatornamű fejlesztéshez                   
és ezzel egyidejűleg  
  7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások,         
     Általános tartalék állomány előirányzatát                            megemeli:  52689  eFt-tal 
               Lakossági hozzájárulás csatornamű fejlesztéshez 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
391/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kisebbségi Önkormányzatok 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    - Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát    megemeli 85 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
   kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatát:   megemeli 85 eFt-tal 
      Ezen belül:      
      - Dologi kiadások előirányzatát      

 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
    Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát   megemeli  188  eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg 
- 9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
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     - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                  megemeli   188  eFt-tal 
  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül:  
Támogatásértékű bevételek (Működési célú) bevételi előirányzatát     megemeli   179   eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
 kiegészítő támogatása 

és ezzel egyidejűleg megemeli 
- 10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
- Személyi juttatások kiadási előirányzatát                                 79 eFt-tal      
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                                    100 eFt-tal 

  Települési és területi kisebbségi önkormányzatok feladat alapú 
  kiegészítő támogatása 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
392/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
 
8-6. cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
      Támogatás értékű fejlesztési bevételek előirányzatát                        csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
8-6 cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
      Támogatás értékű fejlesztési bevételek előirányzatát                        csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
9-6 cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
      Támogatás értékű fejlesztési bevételek előirányzatát                        csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
10-6 cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
      Dologi kiadások előirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 5 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
393/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
A)Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Német 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                         csökkenti: „-„ 110 eFt-tal 
     - árvízkárosultak megsegítése     „-„ 10 eFt 
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     - Német Hagyományápoló Egyesület  
Berény Napok alkalmával 

            testvérvárosok és elszármazottak fogadására „-„ 100 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát          megemeli:     110 eFt-tal  
          - árvízkárosultak megsegítése     10 eFt 
         - Német Hagyományápoló Egyesület  

Berény Napok alkalmával 
            testvérvárosok és elszármazottak fogadására 100 eFt 
B) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Német 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
          Végleges pénzeszközátvétel működési célra előirányzatát      megemeli:    49 eFt-tal 
       (Német Hagyományápoló Egyesülettől iskola kezdőtábor) 
és ezzel egyidejűleg: 
10-6. cím: Mezőberényi Német Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
           Dologi kiadások előirányzatát                        megemeli:     49 eFt-tal  
(Német Hagyományápoló Egyesülettől iskola kezdőtábor) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
394/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül 
 Véglegesen átvett pénzeszköz (Működési célú) bevételi előirányzatát       megemeli 64 eFt-tal 
(Tiszteletdíj felajánlás) 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
8-6.cím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül 
- Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzatát                            megemeli: 64 eFt-tal 
(Tiszteletdíj felajánlás)    
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
395/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
A)Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                         csökkenti: „-„ 185 eFt-tal 
     (Szlovákok Szervezete,  

- Brezovai út támogatása  „-„ 100 eFt 
- Gútai vendégek fogadása  „-„  85 eFt 

és ezzel egyidejűleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
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     Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát          megemeli:     185 eFt-tal  
- Brezovai út támogatása   100 eFt 
- Gútai vendégek fogadása    85 eFt 

B)Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
          Végleges pénzeszközátvétel működési célra előirányzatát        megemeli:    50 eFt-tal 

(Békés Megyei Önk.-tól 2010. évi megáll.költségtérítés)      
és ezzel egyidejűleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát               megemeli:    50 eFt-tal  
            (Békés Megyei Önk.-tól 2010. évi megáll.költségtérítés)     
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
396/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom nélküli 
       kiadások, Általános tartalék előirányzatát                                 csökkenti:    „-„ 575 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások előirányzatán belül,  
       682002 szakf. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása        
       Dologi kiadások előirányzatát                                                   megemeli:          160 eFt-tal 
7-3. cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül  
       Felhalmozási kiadások előirányzatát                                         megemeli:          415 eFt-tal 
       Ezen belül:  
          - Sporttelep-szántó ingatlanrész vásárlása (Horváth József):    33 eFt 
          - Mezőberény-Békés kerékpárút – jelző táblák:                        32 eFt 
          - Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskolában 
             kialakítandó nevelői vizesblokk, ill. épület udvaron zárt 
             fedett kerékpár tároló építése:                                               350 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
397/2010.(XI.2.) sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
 
7-3. cím: PH int. folyó és egyéb bevételek, bevételi előirányzatán belül: 
    Közüzemi díj továbbszámlázása ÁHT-n belül (Intézményi telefon 
    továbbszámlázás + Int. Vegyes közüzemi díj továbbszámlázás  
    előirányzatát                                                                                        megemeli:  4670 eFt-tal 
    (EMFESZ – Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat: 4560 eFt 
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     Artisjus – Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:             110 eFt 
                                                                                               4670 eFt) 
és ezzel egyidejűleg   
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
    841409 szakf. Közv. szolg. bev. ÁHT-n belül, Telefon továbbszámlázás, 
    ill. egyéb továbbszámlázás előirányzatát                                           megemeli:   4670 eFt-tal 
    (EMFESZ – Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat: 4560 eFt 
    Artisjus – Orlai Petrics Soma Kulturális Központ:             110 eFt 
                                                                                              4670 eFt) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
398/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felújítási kiadások előirányzatát                                                          csökkenti:  „-„ 2 eFt-tal 
   (47-es főút Mezőberény várost elkerülő szakasz terv másolás fedezetére 
    280/2010.VI.28. sz. hat. alapján) 
és ezzel egyidejűleg 
7-3. cím: Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
   Felhalmozási kiadások előirányzatát                                                    megemeli:       2 eFt-tal 
   (47-es főút Mezőberény várost elkerülő szakasz terv másolás fedezetére 
    280/2010.VI.28. sz. hat. alapján)          
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
399/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
              Intézmény működési bevételek előirányzatát                       megemeli:    47000 eFt-tal 
              Fordított Áfa bevétel                                          
és ezzel egyidejűleg  
  7-4.cím: Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai előirányzatán belül,         
     Dologi kiadások előirányzatát                                             megemeli:    47000 eFt-tal 
               841126-0 Önk. és többc. kist. társ. igazg. tev. 
               (Fordított Áfa bevétel miatt)         
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
400/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
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7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, Felhalmozási kiadások, 
   Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával  
   összefüggő szolgáltatások előirányzatát                                            csökkenti:”-„ 154 eFt-tal 
   841401 szakf. 
és ezzel egyidejűleg  
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül:  
     Dologi kiadások előirányzatát                                                        megemeli:    154  eFt-tal 
     Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak szerkesztési díjai 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
401/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül 
       Támogatás értékű bevételek fejlesztési célra, előirányzatát  csökkenti:  87091 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Felhalmozási kiadások előirányzatát        megemeli  46992  eFt-tal 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadási előirányzatát         megemeli 40099 eFt-tal 
az átcsoportosítási javaslatokat a melléklet tételesen tartalmazza. 
Felelős: Siklósi István polgármester                
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
402/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3.cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzatán belül: 
    - Intézmény működési bevételi előirányzatát megemeli:  6.017 eFt 
és ezzel egyidejűleg megemeli 
    - Személyi kiadások előirányzatát:  180 eFt 
    - Járulékok előirányzatát:  50 eFt 
    - Dologi kiadások előirányzatát:  4.200 eFt 
    - Felújítás előirányzatát:  1.087 eFt 
    - Felhalmozás előirányzatát:  500 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Szilágyi Tibor Petőfi Sándor Gimnázium igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
403/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni az euGenius Szakkiadó 
Kft. „Kézikönyv önkormányzati képviselők részére” című kiadványára tett ajánlatát, de nem 
kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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404/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
Zsibrita Pál számára a melléklet szerinti levelet megküldje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
405/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szalai Barna Tenisz Club részére 
maximum 210 eFt-ot biztosít a számlával igazolt költségek fedezetére, a Tenisz Klubház 
felújítási munkálataihoz hozzájárulásként, a 7-5. cím: PH. egyéb működési kiadások, 
Végleges pénzeszközátadások fejlesztési célra kiadási előirányzatként, a 2010. évi 
költségvetése Általános tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
406/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzatának 2011-2014. 
évi stratégiai ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
407/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete Mezőberény Város Önkormányzatának 2011. évi éves 
ellenőrzési tervét az előterjesztés 2. számú melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2011. évi zárszámadás időpontja 
 
 
408/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szilágyiné 
Kemény Mária a 2009.12.01.-2010.09.30-ig időszakra, Oktatási és Kulturális Bizottsági 
tagként részére megállapított tiszteletdíjáról: 211 eFt-ról lemond. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
409/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-4. cím: PH Igazgatás kiadási előirányzatát                                      csökkenti:  „-„ 265 eFt-tal 
         ezen belül:  
                    - Személyi juttatás:                       - 211 eFt 
                    - Munkaadókat terhelő járulék:    -   54 eFt 
ezzel egyidejűleg 
2/A cím: Összevont Óvodák kiadásai, Dologi kiadások előirányzatát    megemeli:   200 eFt-tal 
               Az Összevont Óvodák, Kálvin úti tagóvoda részére,  
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               Só-szoba működését bizt. sóoldat beszerzésre, játékvásárlásra és egyéb  
               karbantartási, korszerűsítési kiadásokra. 
7-5. cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül: 
              Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát     megemeli:   65 eFt-tal 
              Az Erős Vár Alapítvány részére az alapítvány által támogatott 
              gyerekek megajándékozására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
410/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Lakatos Mihály 5650 Mezőberény, 
Gutenberg u. 1. sz. alatti 252/1000-ed ingatlanrészét anyagi fedezet hiányában nem kívánja 
sem megvásárolni, sem önkormányzati tulajdonú lakásra elcserélni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
411/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Fábafém Bt. tulajdonosai által megvételre felkínált ingatlanok ügyében tárgyalásokat 
folytasson. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: beszámolásra a november 29-i testületi ülésre 
 
 
412/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„3000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások: PH-ba számítástechnikai eszközök beszerzése  
    (15db laptop operációs rendszerrel) előirányzatát                         megemeli:      3000 eFt-tal 
     (841112 szakf., ill. 841126-0 szakf.)   
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a szükséges 
egyeztetéseket folytassa le.            
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
413/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése:       
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások, Pénzforgalom 
             nélküli kiadások, Általános tartalék állomány   
             előirányzatát                                         csökkenti:    „-„ 8 eFt-tal 
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Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület részére tám. 
a 2010. nov. 01-i Halottak napi megemlékezésre 

és ezzel egyidejűleg 
7-5.cím: PH egyéb működési kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Végleges pénzeszközátadás működési célra  
841192 Városi rend. kiemelt. szakfeladat   megemeli:         8 eFt-tal 
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület részére tám. 

           a 2010. nov. 01-i Halottak napi megemlékezésre 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
414/2010.(XI.2.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 
      Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti: „-„3000 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3.cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül 
     Felhalmozási kiadások: PH-ba személygépkocsi beszerzése(2 db .meglévő szgk. 
beszámításával,értékesítésével)előirányzatát                                     megemeli:      3000 eFt-tal 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a szükséges 
egyeztetéseket, tárgyalásokat folytassa le. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal, illetve a költségvetési rendeletmódosításkor átvezetés. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2010.(XI.03.) önkormányzati 
rendelete a Város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK számú rendelet – 
továbbiakban R. - módosításáról 
 
 

*** 
 
 
415/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
Nyílt ülés 
1./ Ideiglenes árok létesítése 
2./ Védőnői körzet módosítása 
3./ „Jégpálya” 
4./ Bérmaradványok felhasználására intézményvezetői javaslatok 
5./ Egyéb bejelentés 
     - Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság tájékoztatása 
     - Decemberi testületi ülések időpontja  
Zárt ülés 
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1./ „Informatikai eszközök beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázat keretében” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megtárgyalása 

2./ „Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és mikrotérségének nevelési-oktatási 
intézményeiben” elnevezésű közbeszerzési eljárás megtárgyalása 

3./ „Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
megtárgyalása 

4./ Egyéb bejelentés 
     - Laptop beszerzés ügye (412/2010.(XI.2.) sz. határozat) 
 
 
416/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ideiglenes árok létesítése napirend 
tárgyalásánál Pataki Lajos mezőberényi lakos, földtulajdonos részére hozzászólást biztosított.  
 
 
417/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ideiglenes árok létesítése napirend 
tárgyalásánál Dévényi Csilla mezőberényi lakos, földtulajdonos részére hozzászólást 
biztosított.  
 
 
418/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hozzájárulását adja, hogy a Körösi 
Vízgazdálkodási Társulat a Mezőberény, külterület 0475 hrsz-ú közút keleti részén ideiglenes 
nyílt árkot létesítsen belvízelvezetés céljára, és felhatalmazza a Körösi Vízgazdálkodási 
Társulatot az árok fenntartására, kezelésére. Továbbá felkéri a Városi Közszolgáltató 
Intézményt a kivitelezést érintő területen lévő 7 db akáchajtás kivágására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
419/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a 040097524 kódszámú 
iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői körzet vegyes védőnői körzetté történő alakításához 
oly módon, hogy a 040097525 kódszámú területi védőnői körzethez tartozó Csárdaszállás 0-6 
éves korú gyermekeit és a várandós anyáit, illetve a 040097527 iskolavédőnői körzet ellátási 
területéből a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulóit áthelyezi a 040097524 
kódszámú védőnői körzethez. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat igazgatóját, hogy az ÁNTSZ részére a módosított védőnői körzetbeosztást 
a működési engedély módosítása érdekében küldje meg, illetve gondoskodjon a finanszírozási 
szerződés módosításáról az Egészségbiztosítási Pénztárral. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Kovács Edina igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
420/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Martinovics utcai 
tornaterem sportudvarán a téli időszakra „jégpálya” kerüljön kialakításra. A pálya nyitva 
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tartását munkanapokon 14-20 óráig, szabadnapokon 10-20 óráig engedélyezi. Egyéb 
időpontokban iskolai, óvodai használatra Öreg István főigazgató úr által kijelölt személlyel 
egyeztetve van mód. 
A pálya kialakításához szükséges forrást a Városi Közszolgáltató Intézmény saját 
költségvetéséből köteles biztosítani. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Fekete József igazgató 
Határidő: azonnal. 
 
 
421/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat 
intézményeiben keletkezett bérmaradvány terhére az egy hónapra eső átlagos rendszeres 
személyi juttatás 30%-át az intézmények vezetői jutalom vagy más címen (pl. meleg étkezési 
utalvány) dolgozóik számára 2010. évben kifizessék. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Önkormányzati intézmények vezetői 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
422/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete olyan javaslattal él polgármester úr 
felé, hogy az önkormányzati intézmények megbízott vezetőit, az intézmények 
bérmaradványának terhére jutalomban részesítse. A jutalom mértéke ne haladja meg az 
intézményvezető egy havi bruttó bére 80%-át. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
423/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
A) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök 

beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázat keretében” elnevezésű nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében a Balázs-Diák Kft. (1043 Budapest, Csányi László u. 34.) 
ajánlatát a közreműködő hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakmai értékelése alapján 
érvénytelenek minősíti. 

B) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök 
beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázat keretében” elnevezésű nyílt 
közbeszerzési eljárás nyerteseként az Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok 
útja 9.) ajánlatát hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 37.082.900,-Ft. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
 
424/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Informatikai eszközök beszerzése 
TIOP-1.1.1-09 pályázat keretében” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás keretében az 
Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja 
és mint egyetlen érvényes ajánlatot nyertesnek hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 
62.345.136,-Ft 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
425/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete amennyiben az „Informatikai 
eszközök beszerzése TIOP-1.1.1-09 pályázat keretében” a pályázat kiírója hozzájárul, a 
képviselő-testület a pályázat megvalósításához a 2010. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére 1.050.000 Ft-ot saját erőként biztosít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
426/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás keretében a Porció-Vikuv 
Konzorcium, (1021 Budapest, Ötvös J. u. 3.) ajánlatát a közreműködő hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó szakmai értékelése alapján érvénytelenek minősíti 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
427/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Geotermikus energiahasznosítás 
Mezőberényben” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként az Aquaplus Kft., (6762 
Sándorfalva, Sövényházi út 1.) ajánlatát hirdeti ki. Az ellenszolgáltatás nettó értéke: 
478.781.641,-Ft. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal. 
 
 
428/2010.(XI.24.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 412/2010.(XI.2.) sz. határozatának 
végrehajtását -15db laptop operációs rendszerrel történő beszerzése- elnapolja, további 
lehetőségeket keresve. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: érelem szerint. 
 
 

*** 
 
 
429/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a zárt ülés VI/7. 
sorszám alatt felvett napirend (Törvényességi észrevétel) nyílt ülésen legyen tárgyalva. 
 
 
430/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el: 
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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 270/2010.(VI.28.)sz., 293/2010.(VI.28.)sz., 

302/2010.(VIII.6.)sz., 312/2010.(VIII.30.)sz., 336/2010.(VIII.30.)sz., 
337/2010.(VIII.30.)sz., 338/2010.(VIII.30.)sz., 339/2010.(VIII.30.)sz., 
340/2010.(VIII.30.)sz., 341/2010.(VIII.30.)sz., 343/2010.(VIII.30.)sz., 
344/2010.(VIII.30.)sz., 350/2010.(VIII.30.)sz., 351/2010.(VIII.30.)sz., 
353/2010.(X.15.)sz., 354/2010.(X.15.)sz., 357/2010.(X.15.)sz., 359/2010.(X.15.)sz., 
361/2010.(X.15.)sz., 362/2010.(X.15.)sz., 366/2010.(X.25.)sz., 369/2010.(X.25.)sz., 
379/2010.(XI.2.)sz., 383/2010.(XI.2.)sz., 384/2010.(XI.2.)sz., 385/2010.(XI.2.)sz., 
386/2010.(XI.2.)sz., 387/2010.(XI.2.)sz., 388/2010.(XI.2.)sz., 390/2010.(XI.2.)sz., 
389/2010.(XI.2.)sz., 395/2010.(XI.2.)sz., 396/2010.(XI.2.)sz., 397/2010.(XI.2.)sz., 
398/2010.(XI.2.)sz., 399/2010.(XI.2.)sz., 400/2010.(XI.2.)sz., 401/2010.(XI.2.)sz., 
402/2010.(XI.2.)sz., 403/2010.(XI.2.)sz., 404/2010.(XI.2.)sz., 405/2010.(XI.2.)sz., 
406/2010.(XI.2.)sz., 407/2010.(XI.2.)sz., 408/2010.(XI.2.)sz., 409/2010.(XI.2.)sz., 
410/2010.(XI.2.)sz., 412/2010.(XI.2.)sz., 413/2010.(XI.2.)sz., 414/2010.(XI.2.)sz.,  
347/2010.(VIII.30.)sz., 348/2010.(VIII.30.)sz., 349/2010.(VIII.30.)sz., lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. (53 db határozat) 

II/2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (360/2010.(X.15.)sz. hat.) 
II/3. Mezei őrszolgálat költségtérítése (238/2010.(V.31.)sz. hat.) 

      II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Mezőberény Város Önkormányzata költségvetésének háromnegyed éves teljesítése 
       - Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.)  

MÖK számú rendelet módosítása 
       - Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I-III. 

negyedévi teljesítéséről 
IV./ Mezőberény Város 2011. évi költségvetési koncepciója 
V./ Bejelentések 

V/1. - Rekonstrukciós és bérleti díj meghatározása,  
        - az ivóvíz ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 23/2003. (XI. 24.) számú rendelet 
módosítása, 

 - megállapodás a hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról 
V/2. Együttműködési megállapodások a Mezőberényi Kisebbségi Önkormányzatokkal 
V/3. Közlemény a házaló tevékenységről és az adománykérőkről. 
V/4. Delegálás a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába 
V/5. Magánszemélyek kommunális adó rendelet módosítása 
V/6. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása 
V/7. Mezőberény város Rendezési tervének módosítása 
V/8. Javaslat iskolaszékbe 
V/9. I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérelme 
V/10. Javaslat érdekképviseleti fórumba 
V/11. NFÜ „Kapcsold ki kampány II.” 
V/12. Levéve napirendről - Testvérvárosi évfordulók –Gronauból 
V/13. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló rendeletek módosítása, 

valamint a kistérségi busz üzemeltetési díjszabása 
V/14. Az Echo Televízió megkeresése bemutatkozó film készítésére 
V/15. Web and Sales Média Kft. ajánlata a hir6.hu hírportálon való megjelenésre 
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V/16. Karácsonyi díszkivilágításra ajánlat 
V/17. Karácsonyi üdvözlőlap és kártyanaptárra ajánlat 
V/18. A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK. 

sz. rendeletének módosítása 
V/19. Intézményi átcsoportosítások 
V/20. Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzat módosítása 
V/21. Városi rendezvények pályázat tartalékkeretébe helyezett összegről döntés 
V/22. Városi Közszolgáltató Intézmény tárolóhely áthelyezése 
V/23. „Közép-Békési Térség” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító 

Okiratának módosítása 
V/24. Törvényességi észrevétel  
V/25. Egyéb bejelentés 

VI./Zárt ülés 
VI/1.  Czinanó Tibor Mezőberény, Kérhalom u. 16. sz. alatti ingatlan megvételre, vagy 

másik lakásra történő elcserélésének felajánlása 
VI/2. Bondár Eszter Márta  083/37 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetési haladék kérése  
VI/3. Kovács János Zoltán   083/36 hrsz-ú Boldisháti telek kifizetési haladék kérése 
VI/4. Fába-fém bt. ajánlata  /441/2010.(XI.2.)sz. lejárt hat./ 
VI/5. Fekete József kérelme 
VI/6. Vésztői úti bérlakások bérlőinek kérése 
VI/7. Nyílt ülésen tárgyalva (V/24.) 
VI/8. Pályázat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre 
VI/9. Lakossági kérelem az Olajfa utca 11. szám előtt lévő közkifolyó visszaállításáról  
VI/10. Önkormányzati vagyon biztosítása 
VI/11. Egyéb bejelentés 

 
 
431/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. november 2-i zárt, november 
2. II. nyílt ülés, valamint a november 24-i rendkívüli nyílt és november 24-i rendkívüli zárt 
testületi üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
432/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
433/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 270/2010.(VI.28.)sz., 
293/2010.(VI.28.)sz., 302/2010.(VIII.6.)sz., 312/2010.(VIII.30.)sz., 336/2010.(VIII.30.)sz., 
337/2010.(VIII.30.)sz., 338/2010.(VIII.30.)sz., 339/2010.(VIII.30.)sz., 340/2010.(VIII.30.)sz., 
341/2010.(VIII.30.)sz., 343/2010.(VIII.30.)sz., 344/2010.(VIII.30.)sz., 350/2010.(VIII.30.)sz., 
351/2010.(VIII.30.)sz., 353/2010.(X.15.)sz., 354/2010.(X.15.)sz., 357/2010.(X.15.)sz., 
359/2010.(X.15.)sz., 361/2010.(X.15.)sz., 362/2010.(X.15.)sz., 366/2010.(X.25.)sz., 
369/2010.(X.25.)sz., 379/2010.(XI.2.)sz., 383/2010.(XI.2.)sz., 384/2010.(XI.2.)sz., 
385/2010.(XI.2.)sz., 386/2010.(XI.2.)sz., 387/2010.(XI.2.)sz., 388/2010.(XI.2.)sz., 
390/2010.(XI.2.)sz., 389/2010.(XI.2.)sz., 395/2010.(XI.2.)sz., 396/2010.(XI.2.)sz., 
397/2010.(XI.2.)sz., 398/2010.(XI.2.)sz., 399/2010.(XI.2.)sz., 400/2010.(XI.2.)sz., 
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401/2010.(XI.2.)sz., 402/2010.(XI.2.)sz., 403/2010.(XI.2.)sz., 404/2010.(XI.2.)sz., 
405/2010.(XI.2.)sz., 406/2010.(XI.2.)sz., 407/2010.(XI.2.)sz., 408/2010.(XI.2.)sz., 
409/2010.(XI.2.)sz., 410/2010.(XI.2.)sz., 412/2010.(XI.2.)sz., 413/2010.(XI.2.)sz., 
414/2010.(XI.2.)sz.,  347/2010.(VIII.30.)sz., 348/2010.(VIII.30.)sz., 349/2010.(VIII.30.)sz., 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
434/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által működtetett 
mezei őrszolgálat négy segédmotoros kerékpárral közlekedő mezőőre számára 2011.01.01-től, 
január, február, november, december hónapokra (4 hó) havi 1.000 km, március-október 
hónapokra (8 hó) havi 1.600 km lejárásához szükséges, évi 16.800 km keretet állapít meg. 
Az adott hónapra esedékes üzemanyag felhasználáshoz a terepre vonatkozó korrekciós 
tényező szorzójának értékével korrigált 4,1375 l/100 km üzemanyag-fogyasztás mellett 
üzemanyag-előleg állapítható meg. Az előleg meghatározásánál figyelembe kell venni az 
1995. évi CXVII. törvény 82.§ (2) bekezdése alapján az APEH közleményben foglalt adott 
hónapra érvényes üzemanyagárat, ezer forintra kerekítve. 
Az előleggel a felhasználást követően, maximum 30 napon belül számla ellenében kötelesek a 
mezőőrök elszámolni. 
A Képviselő-testület jelen határozat hatályba lépésével a 238/2010.(V.31.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
435/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
a Polgármester, Oktatási és Kulturális Bizottság által átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
436/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés 

bevételeit  4514176 eFt előirányzattal 
                3908301  eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó bevétel:  -35426  eFt) 
kiadásait   4514176  eFt előirányzattal, 
                 2407768  eFt teljesítéssel, ( ebből: kiegy., függő átfutó kiadás:   11267  eFt ) 

az egyenleget  1500533  eFt-tal jóváhagyja, és a 2010 évi költségvetés alapján a 2010. I-
III.negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
437/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. évi költségvetési 
koncepciójáról készített előterjesztést az alábbiak szerint kiegészíti: 
A fejleszteni kívánt célterületek az alábbi 12-es ponttal egészül ki: 
IV./12 Közbiztonságot javító beruházások, fejlesztések 
Intézkedések a bevételek növekedése érdekében: 
1.) az intézmények szabad kapacitásának illetve szolgáltatásainak kiajánlása 

     2.) A helyi adó bevételek növelése a helyből megrendelhető szolgáltatások, beszerzések 
maximalizálására törekvéssel 
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Intézkedések a kiadás csökkentések  érdekében: 
  - Költségcsökkentő beruházások felkutatása, pályázati lehetőségek keresése pl. megújuló vagy 

alternatív energia felhasználási lehetőségek kivizsgálása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
438/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város 2011. 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: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
439/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2011. 
évre tett, Mezőberény Város Önkormányzatát érintő rekonstrukciós javaslatát, valamint a 
2011. évre tett vízdíjjal kapcsolatos bérleti díj összegére (53,60,- Ft/m3) vonatkozó javaslatát 
elfogadja, és azt a nyereséghányaddal növelt összeggel együtt a díjjavaslatba beépíti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
440/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek 
Zrt-vel 2011. évre vonatkozó hatósági díjtól eltérő víz- és csatornadíj alkalmazásáról szóló 
megállapodás tervezettel az előterjesztésben kiadottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2010.december 31. 
 
 
441/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvizsgálja a város 
víz- illetve csatornadíj csökkentésének lehetőségeit és ennek keretében a helyi kutak újra 
hasznosítását, valamint a csapadékvíz szennyvíz vezetékbe jutásának kérdést is konkrétan 
vizsgálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. június 30. 
 
 
442/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
között az együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására 
vonatkozó együttműködési megállapodást, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
443/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Német Önkormányzat között az 
együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására vonatkozó 
együttműködési megállapodást, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
444/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete és a Mezőberényi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
között az együttműködésre, valamint a gazdálkodás bonyolítására és szabályozására 
vonatkozó együttműködési megállapodást, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
445/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmébe –kisebbségnek iroda biztosítása felszereléssel, illetve póttámogatás nyújtása- 
foglaltakat a jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel nem kívánja támogatni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
446/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a házaló tevékenységről és az 
adománykérőkről szóló előterjesztésben kiadott közlemény szövegét módosítja. 
„Adománygyűjtő szándékkal különböző alapítványok, magánszemélyek is felkereshetik 
otthonaikban Önöket, de az Önkormányzat az ő tevékenységüket sem támogatja.” szövegrész 
törlésre kerül. Az utolsó előtti bekezdés mondata folytatódik a „…, de az önkormányzat az ő 
tevékenységüket sem támogatja” szöveggel. 
 
 
447/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 446/2010.(XI.29.)sz. 
határozat szerinti módosított házaló tevékenységről és az adománykérőkről szóló 
közleményben foglaltakkal, és felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a közleményt 
tetesse közzé a kábel televízióban, Mezőberény város honlapján, a Mezőberényi 
Hírmondóban, valamint a települési hirdetőtáblákon.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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448/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Vízművek Zrt. 
Felügyelő Bizottságába delegált Cservenák Pál Miklóst - Mezőberény Város Önkormányzata 
tulajdonosi érdekeinek képviselete, valamint azok érvényesítése miatt – azonnali hatállyal 
visszahívja, helyére Siklósi István polgármestert (an: Plavecz Zsuzsanna, szül: Csorna, 1955. 
05. 12.) delegálja tagként a Békés Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottságába. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről 
a Békés Megyei Vízművek Zrt-t értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
449/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító 
Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetébe delegált Cservenák Pál Miklóst - Mezőberény 
Város Önkormányzata érdekeinek képviselete, valamint azok érvényesítése miatt – azonnali 
hatállyal visszahívja, helyére Siklósi István polgármestert (an: Plavecz Zsuzsanna, szül: 
Csorna, 1955. 05. 12.) delegálja tagként a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Projekt Ellenőrző Szervezetébe. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a döntésről 
a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Projekt Ellenőrző Szervezetét értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
    Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
450/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi iparűzési adóról szóló 
56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendelet előterjesztett tervezete alapján a 1,9 %-os adó mérték 
megállapítását nem támogatja. 
 
 
451/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Képviselő-testülete a Mezőberény, 683/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, 
a külterületi szabályozási tervében feltüntetett, az Kt jelű (temető) terület-felhasználási 
egységre kialakítható legkisebb teleknagyság 15000 m2-ben való megállapításával egyetért, 
ezért a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosításával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
              Adamik Jánosné vezető főtanácsos 
Határidő: azonnal 
 
 
452/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Gimnázium, 
Kollégium és Közétkeztetési Központ iskolaszékébe Mezeiné Szegedi Erzsébet, a 
Mezőberény – Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási 
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Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat iskolaszékébe Körösi Mihály képviselőket 
delegálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
453/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény I. 
Kerületi Evangélikus Egyházközség Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda 
fenntartói jogainak átvállalására tett ajánlatát részletesen megvizsgálja. A szülői igények és a 
német kisebbségi önkormányzat támogatásának felmérése után elvi döntést hoz a fenntartói 
jogok átadásáról. 
A képviselő-testület az igények, a támogatottság előzetes felmérésének részleteinek 
kidolgozásával megbízza az Oktatási és Kulturális Bizottság vezetőjét, Körösi Mihály urat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
               Körösi Mihály Okt. kult. biz. elnöke 
Határidő: 2010. decemberi testületi ülés 
 
 
454/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Idősek Otthonában működő 
érdekképviseleti fórumba a Juhász Gyula utcai telephelyre Dr. Burján Katalin, a Puskin utcai 
telephelyre Kovács Lászlóné képviselőket delegálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
455/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség „Kapcsold ki kampány II.” programhoz kellő információk hiányában nem kíván 
csatlakozni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
456/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 25/2007.(X.30.) MÖK számú rendeletben meghatározott hatályos díjakat 
változatlanul hagyja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
457/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások lakbéréről 
és a lakbértámogatásról szóló 13/2006./IV.3./MÖK sz. rendeletben meghatározott hatályos 
díjakat változatlanul hagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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458/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a Városi Közszolgáltató Intézmény 
kezelésében lévő közösségi busz 2011. évre vonatkozó díjszabását 125 Ft/km-ben fogadja el.  
Amennyiben a jármű utánfutót vontat, úgy a díjszabás 20 %-kal növekszik, 150 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 2011. január 1-től lép hatályba. 
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint   
 
 
459/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni az Echo Televízió 
ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
460/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Web and Sales Média Kft. ajánlatát, 
a hir6.hu hírportálon való megjelenés lehetőségét megköszöni, de nem kíván élni vele. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
461/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Clean Style Kft. 
Karácsonyi díszkivilágításra tett ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
462/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Legenda Kiadó 
Karácsonyi üdvözlőlap és kártyanaptárra tett ajánlatát, de nem kíván élni a lehetőséggel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
463/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi, egyéb folyó kiadási előirányzatát     megemeli   260 e Ft-tal 
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és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli    260 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
464/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Dologi kiadási előirányzatát      megemeli   1.010 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli    1.010 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
465/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
- 1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény kiadási előirányzatán belül: 
 - Felhalmozási kiadások kiadási előirányzatát   megemeli      295 e Ft-tal 
- Dologi kiadási előirányzatát      megemeli      205 e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
 - Működési bevételi előirányzatát       megemeli      500 e Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
466/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat átcsoportosítást 
tudomásul veszi: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
-1.cím Városi Közszolgáltató Intézmény előirányzatán belül: 
 - Támogatás értékű működési bevételi  előirányzatát  megemeli         4.000  e Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
- Személyi juttatás kiadási előirányzatát   megemeli         2.775 e Ft-tal 
- Munkaadói járulék kiadási előirányzatát               megemeli  225  e Ft-tal 
- Dologi és egyéb folyó kiadások kiadási előirányzatát megemeli        1.000 e Ft-tal 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
   Fekete József  a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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467/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testület az alábbi előirányzat módosításról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése: 
5.cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
 Bevételi előirányzatán belül:                   
    Intézményi működési bevételek előirányzatát megemeli:                   1.500 eFt-al 
       (Intézményi működéshez kapcsolódó bevétel) 
   Támogatás értékű működési bevételi előirányzatát megemeli:               940 eFt-al 
   Véglegesen átvett működési célű pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 
                                                                                                  megemeli   373 eFt-al 
  Kiadási előirányzatán belül 
       Személyi juttatások előirányzatát csökkenti:                                       492 eFt-al 
       Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkenti:                    138 eFt-al 
       Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                         3.101 eFt-al 
       Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadást megemeli:         342 eFt-al 
Felelős: Siklósi István 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
468/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
  Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi saját hatáskörű előirányzat 
módosításokról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében, 
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát                               megemeli 1150 eFt 
  (Elk. Áll. Pénzalapok - Munkaügyi Kp. – közhasznú támogatás) 
Intézményi működési bevételek előirányzatát   megemeli      9450 eFt 
  (Egyéb sajátos bevételek –    550 eFt) 
  (Intézményi térítési díjak – 6200 eFt) 
  (Áht.-n kívüli továbbszla. /gyógyszer, telefon/ - 1500 eFt) 
  (Áfa bevétel – 1200 eFt) 
és ezzel egyidejűleg szintén a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat  
kiadási előirányzatán belül: 
Felhalmozási kiadások előirányzatát  megemeli      767 eFt 
  EKG készülék, Fűkasza, Hallásvizsgáló készülék 
Dologi kiadások előirányzatát  megemeli    9833 eFt 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Támogatásértékű működési bevételek előirányzatát  csökkenti    2950 eFt 
  (Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázati forrása 
    helytelen soron lett a költségvetésben tervezve) 
- felhalmozási kiadás előirányzatát  csökkenti    1235 eFt 
  (Korábbi előirányzat-módosítási kérelmünkben helytelenül, felhalmozásra került 
   a Juhász Gy. u.-i Idősek Otthona úszókapu + kerítés felújítása megkérve) 
- felújítási kiadás előirányzatát  csökkenti       329 eFt 
  (Korábbi előirányzat-módosítási kérelmünkben helytelenül, felújításra került 
   a muronyi Idősek Klubja épület karbantartása) 
és ezzel egyidejűleg szintén a kiadási előirányzatán belül: 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Felügyeleti szerv támogatás bevétel előirányzatát megemeli    2950 eFt 
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- felújítási kiadások előirányzatát  megemeli    1235 eFt 
- dologi kiadások előirányzatát  megemeli       329 eFt 
Felelős: Siklósi István - polgármester 
              Kovács Edina - igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
469/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
       Intézményi felhalmozási bevételek bevételi előirányzatát            megemeli:      807 eFt-tal 
       Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát                 megemeli:      284 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát   megemeli:   1091 eFt-tal  
Felelős: Siklósi István polgármester  
               Fekete József igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
470/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
1. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény 
           Intézményi működési bevételek bevételi előirányzatát           csökkenti:  „-„  405 eFt-tal 
és ezzel egyidejűleg 
7-3 cím: PH. Felhalmozási és egyéb kiadások, kiadási előirányzatán belül, 

Pénzforgalom nélküli kiadások, Általános tartalék előirányzatát csökkenti:  „-„ 405 eFt-tal  
Felelős: Siklósi István polgármester  
               Fekete József igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
471/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi Városi rendezvények 
pályázati összegét csökkenti 80.000 Ft-tal az alábbi támogatás lemondások (- Mezőberényi 
Footbal Club 30.000,- Ft, Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület 20.000,- Ft, Városi 
Humánsegítő és Szociális Szolgálat 30.000,- Ft) alapján és 80.000 Ft-tal a 2010. évi 
költségvetés általános tartalék alapját megemeli. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
472/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
részére ideiglenesen engedélyezi a volt Bútoripari Rt. telephelyen kijelölt tárolóhely 
(tésztagyár melletti rész) használatát anyagai, eszközei, gépei elhelyezésére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
473/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Közép-Békési Térség” 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítását elfogadja, 
a Társulási Megállapodás aláírásával megbízza Siklósi István polgármestert. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
474/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal hivatalvezetője által, a korábbi képviselő-testület 505/2008.(X.27.), valamint 
506/2008.(X.27.) számú határozataival kapcsolatban tett törvényességi észrevétel kérdésében 
titkos szavazással dönt. 
 
 
475/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatta azon indítványt, hogy 
a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele ne legyen figyelembe véve, 
kerüljön le napirendről. 
 
 
476/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Onody Gyuláné, OPSKK 
igazgatójának, mint érintettnek, a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevétele napirendnél szót adott. 
 
 
477/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Közigazgatási 
Hivatal Hivatalvezetője által a korábbi képviselő-testület 505/2008.(X.27.), valamint 
506/2008.(X.27.) számú határozataival kapcsolatban tett törvényességi észrevételét elfogadva, 
a jelzett határozatokat megsemmisíti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vezetői megbízás 
visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint az új pályázati kiírásnak a 
Képviselő-testület decemberi ülésére történő előterjesztésével. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve a decemberi testületi ülés 
 
 
478/2010.(XI.29.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett azzal, hogy a képviselők a 
decemberi testületi ülésig írásban nyújtsák be a testület munkáját segítő, a város fejlődését 
érintő, jobbító javaslatokat, elképzeléseket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal, illetve a decemberi testületi ülés 
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479/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Czinanó Tibor 5650 Mezőberény, 
Kérhalom u. 16. sz. alatti ingatlanát anyagi fedezet hiányában nem kívánja sem megvásárolni, 
sem önkormányzati tulajdonú lakásra elcserélni. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
480/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bondár Eszter Márta vevő részére a 
Boldisháti 083/37 hrsz. alatt felvett, 862 m2 alapterületű, szántó művelési ágú ingatlanra a 
fizetési határidőt 2011. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
A vételár az eredeti szerződésben szereplő 551.680,- Ft, mely összegből 100.000,- Ft 
foglalóként és 101.680,- Ft kifizetésre került.  
Ennek megfelelően a fennmaradó 350.000,- Ft vételárhátralékot vevő 2011. június 30. napjáig 
kiegyenlíti.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
481/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kovács János Zoltán vevő részére a 
Boldisháti 083/36 hrsz. alatt felvett, 896 m2 alapterületű, szántó művelési ágú ingatlanra a 
fizetési határidőt 2011. június 30. napjáig meghosszabbítja. 
A vételár az eredeti szerződésben szereplő 573.440,- Ft, mely összegből 100.000,- Ft 
foglalóként és 103.440,- Ft kifizetésre került.  
Ennek megfelelően a fennmaradó 370.000,- Ft vételárhátralékot vevő 2011. június 30. napjáig 
kiegyenlíti.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
482/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Fába-fém bt. tulajdonosai által 
megvételre felkínált ingatlanokat nem kívánja megvásárolni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
483/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem értett egyet a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság azon javaslatával, mely szerint Fekete József, a Városi Közszolgáltató 
Intézmény igazgatójának a településüzemeltető szakmérnöki végzettség megszerzésére 
irányuló képzésben való részvételét az önkormányzat csak elvben támogassa.  
 
 
484/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Fekete József igazgató úr kérelmének 
részben eleget téve támogatja településüzemelési szakmérnök képzésben való részvételét. A 
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képzés költségeiből a tandíj összegének 50%-át (67.500,- Ft/félév) vállalja át maximum 4 
féléven keresztül 2011 januárja és 2012 év vége között.  
Tanulmányi követelmények megadott határidőn belüli – saját okból történő – nem teljesítése 
esetén a támogatás visszafizetésre kerül az önkormányzat számlájára. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményvezetővel tanulmányi szerződést kössön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
485/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti bérlakások bérlőinek 
kérését a lakbérek csökkentésére nem tudja elfogadni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
486/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Vésztői úti bérlakások bérlőinek 
kéréséhez a lakások mögötti terület zárttá alakítására a következő feltételekkel járul hozzá: 

- Az önkormányzat biztosítja a bekerítendő terület jogszabályok szerinti kijelöltetését, 
valamint annak költségét. 

- A bekerítés költségeit a lakók vállalják. 
- A kerítést betonoszlopokból, drótfonattal, és területenként egységes méretben és 

formában kell megvalósítani. 
- A képviselő-testület a lakók által vállalt költségek fejében 13/2006./VI.3/ MÖK sz. 

rendelet 4.§-ban rögzített legmagasabb mértékű kedvezményes lakbér fizetését 
engedélyezi addig az időpontig, amíg a lakó a lakást bérli, de maximum 4 évig. 

- Az elkészített kerítés a lakások elválaszthatatlan része, az sem részben, sem egészben 
nem elidegeníthető azoktól. 

- A lakosok kötelesek gondoskodni a megépített kerítés állapotának megőrzéséről, 
annak karbantartásáról. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
487/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos 
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja, 
hogy Vári Renáta 8.c osztályos tanuló (anyja neve: Kutas Gabriella) 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: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2010. december 10. 
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488/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Olajfa u. 11. szám előtti közkifolyó 
üzembe helyezését jelenleg nem tartja indokoltnak. A képviselő-testület 2011. március 31-ig 
felülvizsgálja a meglévő közkifolyóknak az elosztását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március 31. 
 
 
489/2010.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Siklósi István polgármestert, 
hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével keressen fel biztosító társaságokat és kérjen 
új ajánlatokat, konstrukciót a teljes önkormányzati vagyon 2012. január 1-től  történő együttes 
biztosítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. februári testületi ülés. 
 
 
490/2010.(XI.29.)sz. határozat:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Körös Volán Zrt. felé fejlesztési támogatási kérelmet nyújtson be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2010.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(V.23.) MÖK sz. rendeletének – a továbbiakban: R. – 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2010.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.(II.23.) 
MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2010.(XI.30.) 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 20/2010.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 57/2005.(XII.23.) MÖK sz. 
rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2010.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének 
(továbbiakban: R.) módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2010.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK 
számú rendelete – továbbiakban R. - módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2010.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK sz. 
rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról 
 
 

*** 
 
 
491/2010.(XII.10.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közmeghallgatás napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el: 
1./ Belvíz-, csapadékvíz elvezetésének kérdései 
2./ Önellátás lehetőségei Mezőberényben  
 
 

*** 
 
 
492/2010.(XII.20.) 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  259/2010.(VI.28.)sz., 260/2010.(VI.28.)sz., 
        363/2010./X.15.)sz.,    382/2010.(XI.2.)sz.,   391/2010.(XI.2.)sz.,    392/2010.(XI.2.)sz., 
        393/2010.(XI.2.)sz.,    394/2010.(XI.2.)sz.,   418/2010.(XI.24.)sz.,  419/2010.(XI.24.)sz., 
        421/2010.(XI.24.)sz.,  423/2010.(XI.24.)sz., 424/2010.(XI.24.)sz.,  425/2010.(XI.24.)sz., 
        426/2010.(XI.24.)sz.,  427/2010.(XI.24.)sz., 439/2010.(XI.29.)sz.,  440/2010.(XI.29.)sz., 
        442/2010.(XI.29.)sz.,  443/2010.(XI.29.)sz., 444/2010.(XI.29.)sz.,  445/2010.(XI.29.)sz., 
        447/2010.(XI.29.)sz.,  448/2010.(XI.29.)sz., 449/2010.(XI.29.)sz.,  452/2010.(XI.29.)sz., 
        454/2010.(XI.29.)sz.,  455/2010.(XI.29.)sz., 456/2010.(XI.29.)sz.,  457/2010.(XI.29.)sz., 
        458/2010.(XI.29.)sz.,  459/2010.(XI.29.)sz., 460/2010.(XI.29.)sz.,  461/2010.(XI.29.)sz., 
        462/2010.(XI.29.)sz.,  472/2010.(XI.29.)sz., 473/2010.(XI.29.)sz.,  477/2010.(XI.29.)sz., 
        479/2010.(XI.29.)sz.,  480/2010.(XI.29.)sz., 481/2010.(XI.29.)sz.,  482/2010.(XI.29.)sz., 
        485/2010.(XI.29.)sz.,  486/2010.(XI.29.)sz., 487/2010.(XI.29.)sz.,  490/2010.(XI.29.)sz.  
        lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (46 db határozat) 

II/2. AZ OPSKK igazgatói állásának pályázati kiírása (477/2010.(XI.29.)sz. hat.) 
II/3. Speciális étkeztetés (378/2010.(XI.2.)sz. hat.) 

      II/4. I. Ker. Evangélikus Egyházközség kérelme (453/2010.(XI.29.)sz.hat.) 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város 2011. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
V./ Bejelentések 
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V/1. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006. (X. 17.) MÖK sz. rendelet módosításáról 

V/2. Köztisztviselők 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelményi célkitűzéseinek 
meghatározása 

V/3. Alapító okiratok módosítása (Városi Közszolgáltató Intézmény, Polgármesteri 
Hivatal)  

V/4.  A Körös Volán Zrt. kérelme 
V/5. Tájékoztató a Békési Kistérségi Társulás 4 évi (2006. október – 2010. szeptember) 

tevékenységéről    
V/6. Tájékoztató Mezőberény város környezeti állapotáról   
V/7. Polgárőrség kérelme   
V/8. Árajánlat ár- és belvíz-védekezési terv elkészítésére  
V/9. Előirányzat rendezés 
V/10. Szakmai és informatikai feladatok támogatása 
V/11. Békési Kistérségi Irodától kistérségi kiegészítő normatíva elszámolás 
V/12. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Integrációs rendszerben résztvevő intézmények) 
V/13. Átcsoportosítás, fedezetbiztosítás (Környezetvédelmi Alapítvány)   
V/14. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások (Kisebbségi önkormányzatoknál)   
V/15. Intézményi átcsoportosítások  
V/16. 2011. évi lakossági kommunális szilárd hulladékszállítási díj 
V/21. A köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 

igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.)MÖK sz. rendelet módosítása 
V/17.Vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet 

hatályon kívül helyezése 
V/18. Helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.)MÖK sz. rendelet módosítása 
V/19. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

18/2008. (V.26.) MÖK számú rendelet módosítása 
V/20. Elismerés a Kultúra Napjára 
V/22. Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 

tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK sz. rendelet 
módosítása 

V/23. Kölcsey Garázsszövetkezet kérelme 
      V/24. Gyár utcai lakosok kérelme  (VI/5.)   
      V/25. 427/2010.(XI.24.)sz. határozat módosítása  
      V/26. Egyéb bejelentés 
               -  Sürgősséggel: Pályázat kiírása a 2011. évi városi rendezvények, illetve nemzetközi 

kapcsolatok támogatására 
               - Mezeiné Szegedi Erzsébet képviselő közérdekű bejelentése 
               - Egyéb bejelentés 
VI./ Zárt ülés 

VI/1. Városi Közszolgáltató Intézmény gépjármű értékesítési kérelme 
VI/2. Mezőberény, Szarvasi u. 39. sz. alatti ingatlan megvételre történő felajánlása 
VI/3. Gazsó Pál és Gazsó Pálné ingatlan eladási ajánlata 
VI/4. Soul Light Kft. kérelme 
VI/5. nyílt ülésen tárgyalva (V/24.) 
VI/6. Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kezelésében levő behajthatatlan követelésekről 

(525/2009.(X.26.)sz. 174/2010.(III.29.)sz. lejárt határozatok) 
VI/7. Varga Bálint kérelme 
VI/8. Fába-fém Bt. kérelme 
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VI/9. Megállapodás tervezet az Atlasz Plusz Transz Kft.-vel üzemanyag beszerzésre 
vonatkozóan (szóbeli előterjesztés) 

VI/10. Egyéb bejelentés 
           - K&H Bank kötvényt érintő ajánlata 
 
 
493/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. november 29-i zárt testületi 
ülésen, valamint a 2010. december 10-én megtartott közmeghallgatáson hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
494/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
495/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a  259/2010.(VI.28.)sz., 
260/2010.(VI.28.)sz., 363/2010./X.15.)sz.,    382/2010.(XI.2.)sz.,   391/2010.(XI.2.)sz.,    
392/2010.(XI.2.)sz., 393/2010.(XI.2.)sz.,    394/2010.(XI.2.)sz.,   418/2010.(XI.24.)sz.,  
419/2010.(XI.24.)sz., 421/2010.(XI.24.)sz.,  423/2010.(XI.24.)sz., 424/2010.(XI.24.)sz.,  
425/2010.(XI.24.)sz., 426/2010.(XI.24.)sz.,  427/2010.(XI.24.)sz., 439/2010.(XI.29.)sz.,  
440/2010.(XI.29.)sz., 442/2010.(XI.29.)sz.,  443/2010.(XI.29.)sz., 444/2010.(XI.29.)sz.,  
445/2010.(XI.29.)sz., 447/2010.(XI.29.)sz.,  448/2010.(XI.29.)sz., 449/2010.(XI.29.)sz.,  
452/2010.(XI.29.)sz., 454/2010.(XI.29.)sz.,  455/2010.(XI.29.)sz., 456/2010.(XI.29.)sz.,  
457/2010.(XI.29.)sz., 458/2010.(XI.29.)sz.,  459/2010.(XI.29.)sz., 460/2010.(XI.29.)sz.,  
461/2010.(XI.29.)sz., 462/2010.(XI.29.)sz.,  472/2010.(XI.29.)sz., 473/2010.(XI.29.)sz.,  
477/2010.(XI.29.)sz., 479/2010.(XI.29.)sz.,  480/2010.(XI.29.)sz., 481/2010.(XI.29.)sz.,  
482/2010.(XI.29.)sz., 485/2010.(XI.29.)sz.,  486/2010.(XI.29.)sz., 487/2010.(XI.29.)sz.,  
490/2010.(XI.29.)sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
496/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezetői) állására a következők szerint írja ki a 
pályázatot: 
1. A pályázatot meghirdető szerv: 
Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
    5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. 
2. Meghirdetett munkahely: 
    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ  
    Mezőberény, Fő út 4-6. 
    igazgató (magasabb vezető) 
Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 
munkakörbe kinevezhető. 
Közalkalmazotti jogviszony tartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
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A magasabb vezetői megbízás időtartama: a magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 
évre szól. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Orlai Petrics 
Soma Kulturális Központ jogszabályban és az intézmény szabályzataiban meghatározott 
vezetői feladatok ellátása. 
3. Képesítési és egyéb feltételek: 
- képesítési feltételek  a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 6/A.§ (1) bekezdése szerint   
- szakirányú felsőfokú iskolai végzettség a 150/1992.(XI. 20.) Korm. rendelet 22. §. (1) g.) 

pontja szerint   
- legalább 5 éves,  az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai gyakorlat  
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, kiemelkedő szakmai vagy tudományos 

tevékenység, 
- előnyt jelent: több – az integrált intézmény alaptevékenységének megfelelő – kulturális 

jellegű felsőfokú szakképzettség, kulturális területen szerzett szakvizsga, idegen nyelvtudás  
4. Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 
5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- szakmai önéletrajzot és az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai elképzelések, 
- szakképzettséget, esetleg idegen nyelvtudást tanúsító okiratok hitelesített másolata, 
- a szakmai gyakorlatról szóló igazolások, 
- a kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységről szóló igazolások, 
 - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- nyilatkozat arról, hogy: 
a.) a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul; 

b.) a pályázó egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak, továbbá vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének eleget tesz; 

c.) a képviselő-testület a pályázat elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében tárgyalja. 
6. A pályázat benyújtásának határideje: 
A megjelenéstől számított 30 nap. 
7. A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően, azonnal betölthető.  
8. A pályázat benyújtásának módja, feltételei: 
A pályázatot személyesen Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala (5650 Mezőberény, 
Kossuth t. 1. sz.) titkárságán, vagy postai úton Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete címére (5650 Mezőberény, Kossuth t. 1. sz.) történő megküldésével. A borítékon 
kötelező feltüntetni a munkakör megnevezését: „Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 
igazgatói állás”. 
9. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza a 
pályázat benyújtási határidejét követő eljárási és véleményezési időszak utáni soros 
Képviselő-testületi ülésen. 
A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősíti. 
Bővebb felvilágosítást nyújt: Siklósi István polgármester, telefon: 66/515-500. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: A pályázat feladására azonnal 
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497/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a speciális étrendet igénylők 
támogatására az alábbi intézkedéssel ért egyet: 
- Ami konyhabővítés nélkül megoldható, azt helyi szinten legyen megoldva a gimnázium 

konyhájában, diatetikus szakember beállításával. 
- A lisztérzékeny (gluténmentes) étrendre szoruló tanulók - egyedi kérelemre - rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásban részesülhetnek szociális rászorultság alapján. 
Felelős: Szilágyi Tibor igazgató,  
             Kovács Lászlóné Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
498/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Német Önkormányzat, 
a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület, a Szülői Munkaközösségek, a 
Közalkalmazotti Tanács, a Széchenyi István Német Nemzetiségi Tagóvoda alkalmazotti 
közösségének és a szülők előzetes nyilatkozatainak ismeretében - elviekben egyetért az I. 
Kerületi Evangélikus Egyházközség részére történő Széchenyi István Német Nemzetiségi 
Tagóvoda fenntartói jogának átadásával, 2011. szeptember 1-jén induló nevelési évtől. A 
Képviselő-testület a részletek kidolgozásával megbízza Siklósi István polgármestert és Körösi 
Mihályt, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Siklósi István polgármestert, hogy az átadás-átvétel lebonyolításához közoktatási szakértőt 
vegyen igénybe. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

    Körösi Mihály, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint, legkésőbb a 2011. március havi testületi ülés 
 
 
499/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi Bizottság, 
valamint a Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
500/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének I. tervezetét tovább tárgyalásra alkalmasnak 
tartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
501/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
Január  
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése (II. forduló) 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ 2011. évi városi nagyrendezvények 
     Előadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
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3./ Tájékoztató a „Mezőberény” kötvényről 
          Előadó: Harmati László PGBiz. elnöke 
Február 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének elfogadása 
      Elődadó: Siklósi István polgármester 
2./ Az önkormányzati intézményfenntartó társulás tapasztalatai Bélmegyer községgel, tervek a 

jövőre, a társulási megállapodás felülvizsgálata 
    Előadó: Öreg István főigazgató   
3./ Mezőberény Város 2011-2014 évi Gazdasági programja 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
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 
5./ Szociális ellátások felülvizsgálata (lakossági adósság-kezelő szolgáltatás) 
     Előadó: Kovács Lászlóné SZEBiz elnöke 
                   Kovács Edina intézményvezetőként 
                   Nagy Sándor képviselő     
6./ Állattartási rendelet felülvizsgálata 
     Előadó: Debreczeni Gábor ÜJKBiz. elnöke 
                   Harmati László PGBiz. elnöke            
Április  
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Beszámoló a 2010. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
      Előadó: belső ellenőr  
3./ Az összevont intézmények működéséről szerzett tapasztalatok (2005-től) 
          Előadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Május  
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./ Sportkoncepció tárgyalása 
      Előadó: Barna Márton képviselő 
3./ Helyi beruházás-  és  munkahelyteremtés lehetőségei 2010-2014 között 
          Előadó: Debreceni Gábor ÜJKBiz. elnöke 
                       Harmati László PGBiz. elnöke 
Június  
1./ Beszámoló Mezőberény város sportéletéről 
      Előadó: Barna Márton képviselő 
2./ Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciója 
          Előadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Augusztus 
1./ Beszámoló Mezőberény Város 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről 
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      Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Közművelődési koncepció elfogadása 
          Előadó: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Szeptember  
1./ Tájékoztató a Békési Kistérség munkájáról 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ 2012. évi ellenőrzési terv elfogadása 
     Előadó: belső ellenőr 
3./ A TAPPE Kft-vel fennálló szerződés felülvizsgálata 
      Előadó: Szekeres Józsefné alpolgármester 
Október  
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
     Előadó: Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
2./ Lakbér és egyéb díjak, valamint önkormányzati adók felülvizsgálata 
     Előadó: Harmati László Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság elnöke 
                  Czirbuly Zoltánné adóügyi vezető-főtanácsos 
November 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves 
teljesítése 
     Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ Mezőberény Város 2012. évi költségvetési koncepciója 
     Előadó: Dr. Baji Mihály jegyző 
December 
1./ Mezőberény Város 2012. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
    Előadó: Siklósi István polgármester 
2./ A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: Siklósi István 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 
Felelős: a megjelölt személyek 
Határidő: értelem szerint 
 
 
502/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
1.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői számára 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények célkitűzéseit az 
előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

2.) Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a jegyző 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza 
meg az elfogadott kiemelt célok alapján. Megbízza továbbá a jegyzőt, hogy a 
köztisztviselők 2011. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
              Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: 2010. december 31. 
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503/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Közszolgáltató Intézmény 
Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes szerkezetben 
jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
504/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint, egységes 
szerkezetben jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okiratról 
szóló határozatot, valamint a módosítást és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstár részére küldje meg 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
505/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Körös Volán Zrt által a helyi 
autóbuszjárat 2011. évre tervezett tarifa emelésével nem ért egyet, ezért a hatósági árformába 
tartozó viteldíjak megállapításáról szóló 35/2007.(XI.26.) MÖK sz. rendeletét nem módosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
506/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi autóbusz közlekedési 
szolgáltatás 2011. 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 2011. évi költségvetési rendeletben megtervezésre kerül. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
507/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Kistérségi Társulás 4 évi 
(2006. október – 2010. szeptember) tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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508/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Illetékességi Területének Környezeti Állapota 
2009. évben című kiadványt elfogadja és a kiadványban foglaltak alapján a lakóhelyi 
környezet állapotának alakulásáról a Városi Hírmondóban, illetve a Városi Honlapon 
tájékoztatja a lakosságot. A környezet terhelésével és állapotával kapcsolatban adatok 
elérhetőek a http://okir.kvvm.hu/hir/ honlapon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedés azonnal 
 
 
509/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberényi Polgárőr Egyesülettel folytasson tárgyalásokat az 
egyesület által ellátni vállalt feladatok aktualizálásáról, illetve további feladatokkal történő 
kiegészítéséről (pl. a volt Bútoripari Szövetkezet őrzése). A tárgyalások és az önkormányzat 
anyagi helyzetének függvényében a támogatás összegének meghatározása a Képviselő-
testület 2011. január havi testületi ülésén történik. 
Felelős: Siklósi István polgármestert 
Határidő: 2011. január havi testületi ülés 
 
 
510/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati ár- és 
belvízvédekezési tervek megterveztetését leveszi napirendről. Amennyiben 
jogszabályváltozás várható a vízgazdálkodási társulatok jogállásáról, illetve az ár- és 
belvízvédekezés állami feladat lesz, ismételten előterjesztésre kerül Mezőberény Város 
Önkormányzata ár- és belvízvédelmi terve. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
511/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
A Képviselő-testület a 2010. 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) 8.742 eFt-ot 
biztosít dologi kiadási előirányzatként a 2010. évi költségvetése Általános tartalékának 
terhére, az alábbiak szerint: 
- 2.B.cím:Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 4.184 eFt 
- 2.A.cím:Összevont Óvodák 4.058 eFt  
- 3.cím:Petőfi Sándor Gimnázium  500 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
512/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
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7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételek,  
       Önkormányzati Költségvetési támogatás, Központosított támogatások  
       előirányzatát                                                                            megemeli: 6000 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, 
   8520111  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,  
      oktatása (1-4. évfolyamon)                                                             900 eFt-tal 
   8531111  Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)          600 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,  
                Felhalmozási kiadások előirányzatát  2.100 eFt-tal 
3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium kiadási előirányzatán belül, 
           Felhalmozási kiadások előirányzatát  1.400 eFt-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
513/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3. cím: PH. Int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán 
       belül, Támogatás értékű bevételek Működési célra előirányzatát 
                                                                                                       csökkenti: „-„ 759 eFt-tal 
      (Békési Kistérségi Irodától 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 dologi kiadások     előirányzatát                                              csökkenti:   „-„ 876 eFt-tal 
             - 2010. évi normatíva elszámolás:  
  (Idősek Klubja: 180 eFt, Házi segítségny.: „-„ 1240 eFt 
  Szociális étkeztetés: 184 eFt) 
2/B. cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola kiadási 
     előirányzatán belül a Dologi kiadások előirányzatát                   csökkenti:    „-„ 23 eFt-tal 
             - 2010. évi normatíva elszámolás 
                (bejáró: „-„ 35 eFt, helyben tan.:„-„ 18 eFt,nevelési tanácsad.:44 eFt 
                 gyógytestnev.: „-„ 113 eFt, logopédia: 99 eFt) 
 -7-3.cím: PH. Int. folyó és egyéb bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
  Támogatásértékű bevételek, Működési célra előirányzatát  megemeli: 140 eFt-tal 
  (Bélmegyer Községi Önkormányzattól átvétel, a várható a    norm. 
   és egyéb tám.-mal nem fedezett kiadási többlet  fedezetére  
   (óvoda: 270 eFt, Iskola: „-„ 130 eFt)  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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514/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-3.cím: PH. int. folyó és egyéb működési bevételei, bevételi előirányzatán belül, 
    Önkormányzatok költségvetési támogatása 
    Központosított előirányzatát          megemeli:  4311 eFt-tal 
    -képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá  
     óvodai fejlesztés program szerkesztésének támogatása  
     tagintézményenként,      2532 eFt 
    -az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó 
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként       1779 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 651 e Ft-tal 

o Kodály u. óvoda  184 eFt 
o Kinizsi u. óvoda 212 eFt 
o Mátyás K. u. óvoda 255 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként előirányzatát 598 e Ft-tal 
 - személyi juttatások előirányzatát   471 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát   127 eFt 

o Kodály u. óvoda      169 eFt (Szjut:133,Maj:36) 
o Kinizsi u. óvoda      195 eFt  (Szjut:154,Maj:41) 
o Mátyás K. u. óvoda 234 eFt  (Szjut:184,Maj:50) 

2/B.cím: Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Ált. Isk. kiadási előirányzatán belül: 
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként előirányzatát  
          - dologi kiadások előirányzatát  1563 e Ft-tal 

o Bélmegyer tagintézmény  140 eFt 
o Petőfi u. tagintézmény 635 eFt 
o Luther u. tagintézmény 788 eFt 

    - Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó  
    pedagógusok kiegészítő   illetményére fordítható támogatás 
    tagintézményenként előirányzatát 1181 e Ft-tal 
 - személyi juttatások előirányzatát     931 eFt 
         - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát     250 eFt 

o Bélmegyer tagint.  106 eFt (Szjut:84,Maj:22) 
o Petőfi u. tagint. 480 eFt (Szjut:378,Maj:102) 
o Luther u. tagint. 595 eFt (Szjut:469,Maj:126)               

3. cím: Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium kiadási előirányzatán belül  
     - Képesség kibontakozó integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztés  
     program szerkesztésének támogatása tagintézményenként 318 e Ft-tal 
  - személyi juttatások előirányzatát           127 eFt 
               - munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát  34 eFt 

   - dologi kiadások előirányzatát                             157 eFt 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
515/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról, rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
7-5.cím: PH. egyéb működési kiadások kiadási előirányzatán belül 
       Végeleges pénzeszközátadás működési célra       megemeli:  70 eFt-tal 
       (841126 Mb. Környezetvédelmi Alapítvány)                   
és ezzel egyidejűleg  
7-3.cím: PH Felhalmozási és egyéb kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások,         
     Általános tartalékállomány előirányzatát                            csökkenti:  70  eFt-tal 
               (841126 Mb. Környezetvédelmi Alapítvány)   
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
516/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Mezőberényi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokat tudomásul veszi: 
8-6. cím: Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Dologi kiadások előirányzatát                                                           csökkenti: „-„ 10 eFt-tal 
     - Sportcsarnok Sport Egyesület kispályás labdarúgótorna támogatása „-„ 10 eFt 
és ezzel egyidejűleg: 
8-6. cím: Mezőberényi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
     Végleges pénzeszköz átadások működési célra előirányzatát            megemeli:     10 eFt-tal  
     - Sportcsarnok Sport Egyesület kispályás labdarúgótorna támogatása  10 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
517/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
átcsoportosítási határozatainak megfelelően, az alábbi előirányzat átcsoportosításokat 
tudomásul veszi: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
          Végleges pénzeszközátvétel működési célra előirányzatát        megemeli:    50 eFt-tal 

(Békés Megyei Önk.-tól Szlovák Amatőr Műv. Fesztivál támogatás)      
és ezzel egyidejűleg: 
9-6. cím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadási előirányzatán belül: 
            Dologi kiadások előirányzatát           megemeli:    50 eFt-tal  
            (Békés Megyei Önk.-tól Szlovák Amatőr Műv. Fesztivál támogatás) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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518/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésében, az 
alábbi saját hatáskörű előirányzat módosításokról rendelkezik. 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- Dologi kiadások előirányzatát  csökkenti    4856 eFt 
és ezzel egyidejűleg Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
- felújítási kiadások előirányzatát  megemeli    4248 eFt 
 (Mezőberény, Juhász Gy. u. 1. sz. alatti Idősek Otthona útburkolat felújítás –    3.408 eFt; 
(Mezőberény, Puskin u. 1. sz. alatti Idősek Otthona fűtéskorszerűsítési munkák – 840 eFt) 
- felhalmozási kiadások előirányzatát  megemeli 608 eFt 
(Kádlift – Idősek Otthona:         161 eFt; 
Fiziotherápiás kezelő készülék: 447 eFt) 
Felelős: Siklósi István – polgármester, Kovács Edina - igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
519/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselőtestülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításáról rendelkezik. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése: 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium bevételi előirányzaton belül: 
 - működési célú, támogatás értékű pénzeszköz átvételi előirányzatát  

  megemelni          583 eFt 
 - intézményi működési bevétel előirányzatát megemelni            8.524 eFt 

Ezzel egyidejűleg megemelni: 
 - Személyi kiadás előirányzatát:       455 eFt 
 - Járulék kiadási előirányzatát:       128 eFt 
 - Dologi kiadások előirányzatát:               8.524 eFt 
3. cím Petőfi Sándor Gimnázium 2010 évi költségvetési előirányzatán belül csökkenteni: 
 -Járulékok előirányzatát:                1.430 eFt 
 Ezzel egyidejűleg növelni: 
 - Dologi kiadások előirányzatát:         55 eFt 
 - Felhalmozási kiadások előirányzatát:              1.375 eFt 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szilágyi Tibor igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetése 
 
 
520/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évi lakossági kommunális 
szilárd hulladékszállítás díját nettó 10.752,-Ft + ÁFA / lakás / év, bruttó 13.440,-Ft / lakás / év 
összegben határozza meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
521/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szavazategyenlőség (6 igen, 6 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt) miatt a Mezőberény város által adható egyéb helyi 
elismerések adományozásáról szóló előterjesztés napirendről való levételére vonatkozó 
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képviselői javaslatot nem támogatta. 
 
 
522/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szavazategyenlőség (6 igen, 6 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt) miatt a Mezőberény város által adható egyéb helyi 
elismerések adományozásáról szóló előterjesztés rendelet-tervezetéből a 2.§ (2) bekezdés 
törlésére vonatkozó képviselői javaslatot nem támogatta.  
 
 
523/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete szavazategyenlőség (6 igen, 6 nem 
szavazat, tartózkodás nem volt) miatt a Mezőberény város által adható egyéb helyi 
elismerések adományozásáról szóló rendelet-tervezetéből a 8. § módosítására  -2011-től ne 
csak a sport és a kultúra területén történjen erkölcsi elismerés, hanem minden területen– 
vonatkozó képviselői javaslatot nem támogatta.  
 
 
524/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértett újabb hozzászólás 
megadásával Körösi Mihály képviselő részére, mivel az SZMSZ –ben szabályozott 
hozzászólási időt kimerítette az „Elismerés a Kultúra Napjára” bejelentésnél. 
 
 
 
525/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város által adható egyéb 
helyi elismerések adományozásáról szóló előterjesztés alapján, nem támogatta a helyi rendelet 
megalkotását.  
 
 
 
526/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt, a 
pedagógia szakszolgálati feladatok közül a gyógytestnevelési, a logopédiai és a nevelési 
tanácsadási feladatok ellátásáról szóló megállapodást elfogadja, egyben annak aláírásával 
megbízza Siklósi István polgármestert. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Öreg István főigazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
527/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy méresse fel a kérelemben megjelölt beruházás költség igényét, majd 
tárgyaljon a Kölcsey Garázsszövetkezet vezetőjével a kérelmükről, miszerint Mezőberény 
Város Önkormányzata a 2011. évi költségvetés /Felújítási feladatok, városi utak járdák 
felújítási előirányzata/ tervezésekor a beruházás fedezetét nevesítetten figyelembe veszi, 
amennyiben teljesül az a feltétel, hogy a Kölcsey Garázsszövetkezet a tervezett költségek 50 
%-ának megfelelő összeget vállalja megfizetni. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
        Hidasi Zoltán osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
528/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a polgármesteri hivatal 
beruházási irodáját, hogy 2011. márciusi testületi ülésig szerezzen be ajánlatokat a 
fekvőrendőrök kihelyezésére vonatkozóan és azt terjessze elő a  Képviselő-testület 2011. 
március havi ülésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2011. március havi testületi ülés 
 
 
529/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 427/2010.(XI.24.) számú határozatát 
kiegészíti azzal, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a  
„Geotermikus energiahasznosítás Mezőberényben” elnevezésű nyílt közbeszerzési eljárás 
nyertesével -Aquaplus Kft., (6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.)- kötendő  vállalkozási 
szerződés aláírásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
530/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási és 
Kulturális Bizottságot, hogy a városi rendezvények, illetve a nemzetközi kapcsolatok 
támogatására kiírt pályázatokat a 2010. évre érvényes feltételekkel írja ki, és a pályázat 
lebonyolítását elvégezze 2011. évre vonatkozóan.  
A Képviselő-testület megbízza továbbá a bizottságot, hogy 2011. október 31-ig vizsgálja felül 
a  2012. évre vonatkozó  pályázati kiírások feltételeit. 
Felelős: Körösi Mihály OKBiz. elnöke 
Határidő: kiírásra azonnal, felülvizsgálata 2011. október 31. 
 
 
531/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Városi Közszolgáltató 
Intézmény vezetőjét az előterjesztésben szereplő 3 db munkagép meghirdetés útján történő 
értékesítésével. A felhalmozási bevétel felhasználásáról az intézmény előterjesztése alapján a 
Képviselő-testület dönt.  
Felelős: Fekete József igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
532/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Józsa Sándorné 5650 Mezőberény, 
Szarvasi u. 39. sz. alatti ingatlanát anyagi fedezet hiányában nem kívánja  megvásárolni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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533/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni Gazsó Pál és Gazsó Pálné  
ajánlatát, de egyelőre nem kívánja az ingatlant megvásárolni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
534/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a Soul Light Kft. képviselőivel a bérleti 
vagy vételi lehetőség biztosításáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
535/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Csapó János 
(Mezőberény Gyomai út 99. szám alatti lakos) részére 2008. december 09-én biztosított 
24.000,- Ft szociális kölcsön formájában biztosított átmeneti segélyből fennálló tartozását, a 
kérelmező részletfizetési kérelmének megfelelően 2011. január hónapjától havi 3.000,- Ft 
összegben fizesse vissza. 
A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy az érintett felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjék. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő:intézkedésre azonnal 
 
 
536/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budavári Olga (Mezőberény, 
Gutenberg utca 28. alatti lakos) tartozása ügyében úgy dönt, hogy a megörökölt 36.175,- Ft 
fennálló tartozást nem engedi el, kéri annak megfizetését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a felet a határozatról értesíteni 
szíveskedjék. 
Felelős: Dr. Baji Mihály jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
537/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9 fő esetében, összesen 37.000,- Ft 
értékben – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §. (2) 
bekezdésére, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól szóló 16/2007. (VI. 19.) sz. MÖK rendelet 22. §. (1) bekezdés d.) pontjára – 
önkormányzati követelésről lemond, egyben felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályát a követelések törlésére: 
1.) Lakatos Dezső, Mezőberény, Erkel u. 42. szám alatti lakos 12.000,- Ft, 
2.) Rácz Ferencné, Mezőberény, Táncsics u. 57. szám alatti lakos 3.500,- Ft, 
3.) Mezei Antalné, Mezőberény, Gárdonyi u. 28. szám alatti lakos 3.500,- Ft, 
4.) Lakatos Mária, Mezőberény, Rózsa u. 23. szám alatti lakos 3.500,- Ft, 
5.) Lakatos Zsigmond, Mezőberény, Rózsa u. 23. szám alatti lakos 3.500,- Ft, 
6.) Lakatos Árpád, Mezőberény, Rózsa u. 23. szám alatti lakos 3.500,- Ft, 



158 

7.) Mészáros Lászlóné, Mezőberény, Körgát u. 3. szám alatti lakos 3.500,- Ft, 
8.) Mezei Tünde, Sarkad, Horgaséri u. 5. szám alatti lakos 2.000,- Ft, 
9.) Mezei Szabina, Sarkad, Hársfa u. 12. szám alatti lakos 2.000,- Ft. 
Felelős: Siklósi István polgármester,  
              Dr. Baji Mihály jegyző 
              Hidasi Zoltán pü-i osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
538/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Varga Bálint 
Mezőberény, Belentai u. 2/A. alatti lakos által, a volt Bútoripari Rt. épületében bérelni kívánt 
épületrészt annak okán nem kívánja bérbe adni, hogy az az épület további hasznosítását 
akadályozná. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
539/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fába-fém Bt. 
telekcsere iránti kérelmét nem támogatja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
540/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal és felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert és az önkormányzat intézményeinek vezetőit, hogy a megállapodásokat 
az Atlasz Plusz Transz Kft.-vel külön-külön megkössék és aláírják az intézményeikre 
vonatkozóan, egyúttal kéri az intézményvezetőket, hogy az intézményeik üzemanyag 
beszerzését az Atlasz Plusz Transz Kft.-nél bonyolítsák le.  
Felelős: Siklósi István polgármester és az érintett intézményvezetők 
Határidő: azonnal 
 
 
541/2010.(XII.20.) sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület információ hiányában úgy dönt, hogy 
jelenleg a K&H Bank által, a mai napon (2010. december 20.) ajánlott szerződést nem fogadja 
el, 2011. január elején visszatér a kérdésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő:  2011. január 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) MÖK sz. rendeletének – a továbbiakban: R. - módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 14/2002.(VI.24.) MÖK számú rendelet – továbbiakban R. - 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete a vállalkozók kommunális adójáról szóló 58/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének 
hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 56/2005.(XII.23.) MÖK sz. rendeletének 
(továbbiakban: R.) módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet – továbbiakba: R. – módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2010.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete Az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és 
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 33/2005.(VI.27.) MÖK számú rendelet – 
továbbiakba: R. – módosításáról 
 
 


