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J E G Y Z Ő KÖ N Y V 
 
Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 

2020. szeptember 2-án (szerda) 730 órától megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 15-ös számú terme. 
 
Jelen vannak: Humánügyi Bizottság tagjai:  

Dr. Burján Katalin bizottsági elnök, Madarászné Bereczki Zsuzsanna, Dr. 
Onody Gyula, Barna Márton, Borgula Györgyné, Papp Zoltán, bizottsági 
tagok 

 
Jelen volt még az ülésen: Siklósi István polgármester, Dr. Földesi Szabolcs jegyző, Mertz 
Judit jegyzőkönyvvezető 
 
 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. 
 
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 6 fő tagjából 6 fő jelen van. Az ülés 
megtartásának törvényi akadálya nincs. 
 
Ismertette, hogy a jegyző Mertz Juditot bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
Javaslatára jegyzőkönyv-hitelesítőnek Papp Zoltán bizottsági tagot 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
 
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az ülés a kiküldött napirend szerint történik. Kérte, 
amennyiben a napirendet elfogadják, azzal egyetértenek, kézfelnyújtással szavazzák meg. 
 
 
A Humánügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
176/2020.(IX. 02.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ A 2020. évi sporttámogatás pályázat kiírás elfogadása 
2./ Bejelentések 
 

 

1. napirendi pont: 

A 2020. évi sporttámogatás pályázat kiírás elfogadása 

 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök elmondta, hogy a sporttámogatások kapcsán került sor 
a rendkívüli ülés összehívására. Az augusztusi ülésen a bizottság elfogadta a Mezőberényi 
Kosárlabda Egyesület lemondását a sportrendezvények kategóriában. Forrás megmaradás 
esetén dönthet a bizottság új kiírásról és az idő sürget. 
 
Mertz Judit referens tájékoztatásul elmondta, hogy jelenleg a bizottság rendelkezésére áll 
480. 000.- Ft. Az összegből 425.000.- Ft a sportrendezvények kategóriájában, míg 55.000.- Ft 
a nem olimpiai kategóriában maradt. Az összeg abból tevődik össze, hogy a bizottság eleve 
tartalékban hagyott nem olimpia kategóriában 55.000.- Ft-ot, a sportrendezvény kategóriában  
75.000.- Ft-ot. 2019 évi lemondásból 100.000.- Ft maradt sportrendezvényekben és ehhez jött 
a most visszautalt 250.000.- Ft. Ennek kiosztásáról kell döntenie a bizottságnak. A másik a 




