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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021. augusztus 30-án 

1500 órától megtartott nyílt üléséről. 
 
 
Az ülés helye: Mezőberény, Városháza 16-os sz. terem. 
 
 
Jelen vannak: Siklósi István polgármester, Körösi Mihály alpolgármester, Barna Márton, Dr. 

Burján Katalin, Debreczeni Gábor, Dévényi Csilla, Hőgye Szabolcs, 
Madarászné Bereczki Zsuzsanna, Miklósik Ivett, Szilágyi Tibor, Tóth 
Zoltánné, Dr. Zuberecz Richárd képviselők. 

 
 
Jelen volt még az ülésen: Dr. Földesi Szabolcs jegyző, meghívottak, intézményvezetők, 

érdeklődők. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, megjelenteket, a Kábel TV nézőit. 
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-
testület tagjai közül 12 fő jelen van az ülésen. 
 
 
Ismertette, hogy a jegyző a jegyzőkönyv vezetésével Katona Katalint bízta meg. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette az ülés napirendjét. Kérte tárgyalásról levenni az V./ fő 
napirendi pontot. Kérte, aki el tudja fogadni a napirendi pontok felsorolt sorrendben történő 
tárgyalását, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
260/2021.(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. Beszámoló a 224/2020.(IX.28.)sz., 234/2020.(IX.28.)sz., 271/2020.(X.26.)sz., 

272/2020.(X.26.)sz., 4/2021.(I.21.)sz., 51/2021.(II.25.)sz., 76/2021.(III.29.)sz., 
115/2021.(IV.26.)sz., 125/2021.(V.03.)sz., 134/2021.(V.07.)sz., 
146/2021.(V.25.)sz., 147/2021.(V.25.)sz., 155/2021.(V.31.)sz., 
179/2021.(VI.11.)sz., 205/2021.(VI.28.)sz., 206/2021.(VI.28.)sz., 
207/2021.(VI.28.)sz., 208/2021.(VI.28.)sz., 213/2021.(VI.28.)sz., 
214/2021.(VI.28.)sz., 215/2021.(VI.28.)sz., 217/2021.(VI.28.)sz., 
222/2021.(VI.28.)sz., 223/2021.(VI.28.)sz., 225/2021.(VI.28.)sz., 
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229/2021.(VII.13.)sz., 230/2021.(VII.13.)sz., 231/2021.(VII.13.)sz., 
232/2021.(VII.13.)sz., 233/2021.(VII.13.)sz., 234/2021.(VII.13.)sz., 
235/2021.(VII.13.)sz., 236/2021.(VII.13.)sz., 237/2021.(VII.13.)sz., 
238/2021.(VII.13.)sz., 239/2021.(VII.13.)sz., 240/2021.(VII.13.)sz., 
241/2021.(VII.13.)sz., 244/2021.(VIII.05.)sz., 245/2021.(VIII.05.)sz., 
246/2021.(VIII.05.)sz., 247/2021.(VIII.05.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. II. ipari területtel kapcsolatos döntések 
II/3. Békési út 12. sz. alatti ingatlan 10. sz. lakás meghirdetése 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ A város oktatási intézményeinek tájékoztatója /PSEG és a Mb. Általános Iskola/ 
IV./ Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 2020/2021. nevelési év 

munkájáról 
V./ Önkormányzati bérlakások bérbeadásáról beszámoló /Levéve napirendről/ 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Dr. Dávid Gyula adománya 
VI/2. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 

Könyvtára könyveinek természetes elhasználódás miatti 5/2020.(2021.07.01. 
benyújtva) törlési jegyzékének tudomásul vétele 

VI/3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 

VI/4. Fedezetek biztosítása 
VI/5. 1-5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/6. Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének III. 

számú módosítása 
VI/7. Javaslattétel közterület elnevezésére 
VI/8. Fedezet biztosítása Hajnal utca – Sport utca csatlakozásában kialakítandó 

közlekedési létesítmények építésének engedélyezési eljárásához 
VI/9. 2021. évi közbeszerzési terv módosítása 
VI/10. „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben”, TOP-

3.2.1-16-BS1-2018-00089 pályázathoz a kiviteli munkák minőségének és 
ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki ellenőri szolgáltatás 
nyújtása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertesének kiválasztása 

VI/11. Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

VII/1. Luther utcai óvoda egyházi tulajdonba adása 
VII/2. Döntés fellebbezés tárgyában 
VII/3. 217/2021.(VI.28.) határozat végrehajtása 
VII/4. Vételi ajánlat önkormányzati tulajdonú ingatlanra Mezőberény, Boldishát, 083/37. 

hrsz. 
VII/5. Kérelem Mezőberény, 07/18. hrsz. alatti terület vételére 
VII/6. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első 

bérlőinek kijelölése 
VII/7. Egyéb bejelentés 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
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Dr. Földesi Szabolcs jegyző kihirdette a 2021. június 28-i zárt ülésen, a 2021. június 30-i 
rendkívüli nyílt ülésen, a 2021. július 13-i rendkívüli nyílt ülésen, a 2021. augusztus 5-i 
rendkívüli nyílt és zárt üléseken, a 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyílt ülésen és a 2021. 
augusztus 25-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatokat. 
 
 
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte a határozatok 
kihirdetésének tudomásulvételét. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
261/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. június 28-i zárt ülésen, a 
2021. június 30-i rendkívüli nyílt ülésen, a 2021. július 13-i rendkívüli nyílt ülésen, a 2021. 
augusztus 5-i rendkívüli nyílt és zárt üléseken, a 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyílt ülésen 
és a 2021. augusztus 25-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
 
 
Tárgy: I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját ismertette. Elmondta, hogy nem az Ő 
feladata, viszont Debreczeni Gábor elnök urat megkereste Zuberecz képviselő úr, hogy egy 
bejelentést kellene tenni. Megkérdezte Zuberecz képviselő úrtól, hogy elfogadja-e, hogy Ő 
tegye meg ezt a bejelentést? 
 
 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő elfogadta. 
 
 
Siklósi István polgármester előzményként elmondta, hogy az előző testületi ülésen az 
ügyrendi bizottság beszámolójában elhangzott, hogy két képviselőjük esetében felmerült 
olyan dolog, ami a képviselői feladat ellátásukat ellehetetlenítené, a köztartozásmentes 
adózók listáján nem szerepelnek. Azóta mindketten pótolták ezt a hiányosságot, ezt a hibát. 
Képviselő úr már 3. alkalommal – mióta képviselő – tette meg ugyanezt, hogy újra fölkerült a 
köztartozásmentes adózók listájára. 
 
A testületi ülés megkezdéséig ehhez a napirendhez kérdést a képviselők előre, írásban nem 
nyújtottak be, ezért kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
262/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
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II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
 
II/1. Beszámoló a 224/2020.(IX.28.)sz., 234/2020.(IX.28.)sz., 271/2020.(X.26.)sz., 

272/2020.(X.26.)sz., 4/2021.(I.21.)sz., 51/2021.(II.25.)sz., 76/2021.(III.29.)sz., 
115/2021.(IV.26.)sz., 125/2021.(V.03.)sz., 134/2021.(V.07.)sz., 146/2021.(V.25.)sz., 
147/2021.(V.25.)sz., 155/2021.(V.31.)sz., 179/2021.(VI.11.)sz., 205/2021.(VI.28.)sz., 
206/2021.(VI.28.)sz., 207/2021.(VI.28.)sz., 208/2021.(VI.28.)sz., 
213/2021.(VI.28.)sz., 214/2021.(VI.28.)sz., 215/2021.(VI.28.)sz., 
217/2021.(VI.28.)sz., 222/2021.(VI.28.)sz., 223/2021.(VI.28.)sz., 
225/2021.(VI.28.)sz., 229/2021.(VII.13.)sz., 230/2021.(VII.13.)sz., 
231/2021.(VII.13.)sz., 232/2021.(VII.13.)sz., 233/2021.(VII.13.)sz., 
234/2021.(VII.13.)sz., 235/2021.(VII.13.)sz., 236/2021.(VII.13.)sz., 
237/2021.(VII.13.)sz., 238/2021.(VII.13.)sz., 239/2021.(VII.13.)sz., 
240/2021.(VII.13.)sz., 241/2021.(VII.13.)sz., 244/2021.(VIII.05.)sz., 
245/2021.(VIII.05.)sz., 246/2021.(VIII.05.)sz., 247/2021.(VIII.05.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy 42 db határozatnak a végrehajtásáról számolnak 
be. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a leírtakkal kapcsolatban? 
 
 
Barna Márton képviselő a 76/2021.(III.29.) sz. és a 134/2021.(V.07.) sz. határozatok 
végrehajtásáról szeretne további információkat kapni. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a mai nap folyamán már felkereste képviselő úr, így 
egy kicsit tisztában van a kérdéssel. Az első, az agrárlogisztikai központ kialakítása. A kérdés 
az, hogy áll most ez a történet? Május végére ígérték, hogy a pályázat kiírásra kerül. Egyelőre 
még mindig nincs pályázat, viszont többek között emiatt is járt Budapesten, hogy 
tájékozódjon a VMOP-s pályázatok sorsáról. Előreláthatólag reményeik szerint hamarosan 
elkezdődik nemcsak a VMOP-s, hanem a TOP pluszos pályázatoknak a kiírása is, és abban a 
pillanatban, ahogy a VMOP-s pályázatok megjelennek, készen vannak arra, hogy benyújtsák 
a pályázatukat. Nyilván úgy, hogy a pályázat pontos feltételeit még nem látják, viszont a 
tervekkel készen vannak, és a kiíráshoz igazítottan a tartalmi részt is el tudják készíteni. A 
másik, a földvédelmi járuléknak a kifizetésével kapcsolatban arról számol most be ez a 
beszámoló, hogy azokat a költségeket, amiket pluszban kellett kifizetni a földvédelmi járulék 
mellett kifizették, átutalásra kerültek, viszont a 3.248.000 Ft csak akkor kerül kifizetésre, 
amikor már látják, hogy ténylegesen itt megvalósulhatnak azok az elképzelések, amiket 
terveznek. Megkérdezte képviselő úrtól, hogy elfogadja-e a választ? 
 
 
Barna Márton képviselő megköszönte és elfogadta a választ. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e további kérdés a lejárt határidejű 
határozatokról szóló beszámolókkal kapcsolatban? /Nem volt./ Kérte a szavazást. 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
263/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 224/2020.(IX.28.)sz., 
234/2020.(IX.28.)sz., 271/2020.(X.26.)sz., 272/2020.(X.26.)sz., 4/2021.(I.21.)sz., 
51/2021.(II.25.)sz., 76/2021.(III.29.)sz., 115/2021.(IV.26.)sz., 125/2021.(V.03.)sz., 
134/2021.(V.07.)sz., 146/2021.(V.25.)sz., 147/2021.(V.25.)sz., 155/2021.(V.31.)sz., 
179/2021.(VI.11.)sz., 205/2021.(VI.28.)sz., 206/2021.(VI.28.)sz., 207/2021.(VI.28.)sz., 
208/2021.(VI.28.)sz., 213/2021.(VI.28.)sz., 214/2021.(VI.28.)sz., 215/2021.(VI.28.)sz., 
217/2021.(VI.28.)sz., 222/2021.(VI.28.)sz., 223/2021.(VI.28.)sz., 225/2021.(VI.28.)sz., 
229/2021.(VII.13.)sz., 230/2021.(VII.13.)sz., 231/2021.(VII.13.)sz., 232/2021.(VII.13.)sz., 
233/2021.(VII.13.)sz., 234/2021.(VII.13.)sz., 235/2021.(VII.13.)sz., 236/2021.(VII.13.)sz., 
237/2021.(VII.13.)sz., 238/2021.(VII.13.)sz., 239/2021.(VII.13.)sz., 240/2021.(VII.13.)sz., 
241/2021.(VII.13.)sz., 244/2021.(VIII.05.)sz., 245/2021.(VIII.05.)sz., 246/2021.(VIII.05.)sz., 
247/2021.(VIII.05.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
II/2. II. ipari területtel kapcsolatos döntések 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolja. Visszavonásra kerülnek határozatok, amik korábban 
döntöttek arról, hogy kié lehet egy bizonyos terület, kivel szerződjenek. Miután az egyik 
vállalkozó visszamondta, így most újra kiírnák ezt a Penny mögötti területet. Megkérdezte, 
hogy van-e kérdése, vagy kiegészítése a képviselőknek? /Kérdés, hozzászólás nem hangzott 
el./ Feltette szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
264/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 233/2021. (VII.13.) sz., 236/2021. 
(VII.13.) sz., 239/2021. (VII.13.) sz. határozatokat visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
265/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti ipari terület bérbeadása céljából az 
alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 részbeni 
tulajdonát képező 5650 Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti, 7.078 m2 alapterületű ipari területet 
bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft / m2 / év + áfa áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2021. szeptember 15., 12:00 
óra. 



 6

Az ajánlatot tartalmazó pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
II/3. Békési út 12. sz. alatti ingatlan 10. sz. lakás meghirdetése 
 
 
Siklósi István polgármester szerint nagyon sokan tudják a televíziónézők közül is, hogy a 
Békési út 12. szám alatti 10 lakás közül 9 elkelt, egy lakás esetében a reménybeli vevő 
bírósághoz fordult, ami pertől aztán elállt, így a vételi lehetőségtől is elállt. Újra 
meghirdetésre került a lakás. Első körben nem érkezett rá érvényes ajánlat, így másodjára is 
meghirdetnék. A hirdetmény szövege a határozati javaslatban szerepel. Bizottsági ülésen is 
jelezte, hogy a pályázat benyújtási határideje 2021. október 18. 12 óra. Megkérdezte, hogy 
van-e kérdés, észrevétel a határozattal, a napirenddel kapcsolatban? /Nem volt./ Feltette 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
266/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 107/2019.(II.25.) sz. határozata 
alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz., 10. sz. alatti 
(Hrsz.: 3573/2/A/10) önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az 
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. 
szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. október 18., 12:00 óra. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 06-
66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselő, HB elnök tájékoztatásként elmondta, hogy két hónap van 
előttük, a június és a július hó. A két táblázatból látszik, hogy csak júniusban volt Humánügyi 
Bizottság, júliusban semmilyen döntés nem volt, tehát a %-ok ezért egyeznek meg. Júniusban 
150 db autóbuszbérlet támogatást ítélt meg a bizottság, illetve a gyermekintézmények étkezési 
térítésére 16 fő esetében adott lehetőséget. Jól látszik, hogy a júniusi és a júliusi táblázat 
végén a felhasználás a költségvetésben előírtaknak megfelelő, ezért kérte, hogy fogadja el a 
testület a beszámolót. 
 
 
Siklósi István polgármester a polgármester által hozott döntésekkel kapcsolatban elmondta, 
hogy 2021. június 30-ig összességében 23,27%-os volt a felhasználás a forrásokból, mely 
időarányosan 50% lenne. A gyermekek strandbérleténél 49,58%-os a teljesítés. Azt gondolja, 
hogy a rendelkezésükre álló források megfelelő módon lesznek felhasználva év végéig, és 
elégségesek lesznek arra a feladatra, amire a képviselő-testület meghatározta. Átadta a szót a 
képviselőknek. Kérdés, kiegészítés, észrevétel nem hangzott el. Kérte, aki el tudja fogadni a 
beszámolókat, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
267/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: A város oktatási intézményeinek tájékoztatója /PSEG és a Mb. Általános Iskola/ 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy főnapirendi pontként tárgyalják a város oktatási 
intézményeinek a tájékoztatóit. A Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, 
Kollégium és Általános Iskola az egyik, a másik pedig az állami általános iskola. Megkérték 
őket arra, hogy nyújtsanak tájékoztatást a 2020/2021-es tanévben végzett munkájukról. Nem 
kötelesek rá. Hozzátette, mindkét tájékoztató tartalmas, elfogadásra fogja javasolni, viszont 
hiányolja azt, hogy sem a bizottsági üléseken, sem pedig most a testületi ülésen nincsenek 
jelen az intézmények képviselői. Ha a képviselők szeretnének kérdést föltenni, akkor ezt most 
egymás között tudják föltenni, amit nem tart szerencsésnek. Az elmúlt tanévben a pandémia 
miatt egészen más munkát kellett végezniük az iskoláknak, mint a megszokottak voltak a 
korábbi években, ezt minden intézménynek meg kellett oldania. Bíznak benne, hogy a most 
kezdődő tanítási év már egy teljes év lesz, olyan év, ahol kiderül, hogy ez alatt az online 
oktatás alatt is megfelelő módon tudták a gyerekeket fölkészíteni a továbblépésre, a 
továbbtanulásra. Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e kérdést, észrevételt tenni? 
/Nem kívántak./ Feltette szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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268/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 2020/2021-es tanévben 
végzett munkáját, a tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
269/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2020/2021-es tanévben végzett munkáját, a 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
IV./ napirend 
 
Tárgy: Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 2020/2021. nevelési év 

munkájáról 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az óvoda köteles beszámolni, mert az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézmény. Megkérdezte Kissné Wagner Mária 
intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni az anyaghoz? 
 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezető elmondta, hogy a nevelési évük szeptember 1-jén 
kezdődik, és a Covid 3. hulláma már érezhetően szeptemberben itt volt, majd októberben 
felerősödött, nem kímélve az óvodát sem. Igen nehéz évük volt rengeteg feladattal. Utólag 
visszagondolva, jó, hogy kihívásnak élték meg nem pedig problémának, hiszen óvodák 
kerültek bezárásra betegségek miatt, és aztán országos szinten is később. Mindent 
megpróbáltak megtenni, fertőtlenítettek, takarítottak, de a felnőtt létszámuk erősen 
megcsappant októberben. Igen nagy volt a felelősségük abban, hogy kollegáik esetleg ne 
haljanak bele ebbe a fertőzésbe, mert azt gondolja, hogy mindenkinek az ismeretségi köreiben 
voltak olyan emberek, akik sajnos nem élték túl ezt a betegséget, úgyhogy nagyon nagy 
súllyal nehezedett rájuk ez a felelősség, hogy mikor, hogyan döntsenek, és ne legyen ebből 
senkinek nagy baja. A Covid végigkísérte a nevelési évüket, és június elejére engedték a 
jogszabályok, hogy egy kisebb fajta évzárót, ballagási ünnepséget tartsanak a gyerekeknek, 
egyébként szinte teljesen el voltak zárva a környezetüktől. Nem mehettek a városba, a szülők 
nem jöhettek be az óvodába, és ez azért megviselte a nevelőket is, a szülőket is. Már most 
érzi, hogy a szülőkkel való kapcsolat sokat javult, de mivel a napi kapcsolat elmaradt, ezért 
ezt a kapcsolatot vissza kell építeniük. A külső kapcsolataik is a különböző szervezetekkel, 
egyesületekkel picit meggyengültek, de azokat könnyebb visszaépíteni. Reménykednek 
abban, hogy ez az év egy kicsit probléma mentesebb lesz. Elmondta, hogy a kollegái 
létszámában kisebb változások történtek. Megemlítette, hogy a közfoglalkoztatottak körében 
fordult elő az, hogy négy fő visszakerült a munka világába. Kiemelte, hogy az ő segítségüket, 
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jelenlétüket nagyon nagy szeretettel fogadják, hiszen ebben a megfeszített munkatempóban 
nélkülük nem tudja, hogy mihez kezdtek volna a gyerekek fogadásában, hazabocsájtásában. 
Ebben nagyon megnövekedett a munkájuk. A kollegáinak sem volt ez könnyű, hiszen nagyon 
jó az a napi szintű beszélgetés, amit a szülőkkel folytatnak, de akár tanácsokat is nagyon sokat 
adnak és nagyon sokat fogadnak el a szülők tőlük. Nagyon sokat dolgoztak a 
munkaközösségek, különösen a tehetség munkaközösség, hiszen most építik ki a 
fejlesztéseket. Sok új ismeretet szereztek ez idő alatt, rengeteg online továbbképzésen vettek 
részt. Nagyon pozitív volt a Covid alatt, és amiből nagyon sokat profitáltak, az a 
közösségüknek az egysége, ahogy sikerült egy igazi jó közösséggé formálódni, hiszen nagyon 
sokszor egymásra voltak utalva, nagyon sokat ki kellett segíteniük egymást ebben az 
időszakban. A fenntartóval nagyon jó kapcsolatot ápoltak. Megköszönte a támogatást. Tavalyi 
évben is rengeteg fejlesztés volt, az idei évben is rengeteg van. A pályázatokkal kapcsolatos 
feladatokat a fenntartó, az önkormányzat végzi. Személy szerint mindig örömmel jön be az 
önkormányzathoz, akár a munkaügyre, akár a pénzügyre, mert mindig nagyon sok segítséget 
kap és nagyon kedves emberekkel találkozik. Megköszönte az ő munkájukat is. 
 
 
Siklósi István polgármester felhívta óvodavezető asszony figyelmét arra, hogy az előterjesztő 
számára 5 perc áll rendelkezésre, hogy a kiegészítést megtegye. 
 
 
Kissné Wagner Mária óvodavezető még a vezető kollégáinak köszönte meg a munkáját. 
 
 
Siklósi István polgármester átadta a szót a képviselőknek. 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester megerősíteni szeretné a határozati javaslatukat, illetve 
megköszönni az óvónőknek, az óvodában dolgozóknak az elmúlt évben végzett munkájukat, 
amit a Covid időszak csak megnehezített. Igyekeztek átlagon felüli jó teljesítményt nyújtani. 
Hozzátette, Mezőberény újratelepülésének 300. évfordulójára készülésben is segítettek, 
például a logó kialakításában. Igaz, hogy nem az lett a logó, de két hónapi munkájuk volt 
benne, különösen óvodavezető asszonynak. Erre az alkalomra kifestőkönyvvel készültek, 
illetve az óvónők foglalkoznak azzal is, hogy hogyan tudják az óvodákban méltóképpen 
megünnepelni a 300. évfordulót. Az új tanévhez, a munkához sikereket kívánt. 
 
 
Barna Márton képviselő szerint nagyon szép a beszámoló. Mind a négy tagóvoda más-más 
stílussal neveli a gyerekeket, mely nagyon jó dolog, és mikor bajban vannak, akkor egyként 
tudnak dolgozni. Hozzátette, nem is gondolta az ember, hogy mennyire megnő a pandémia 
ideje alatt a pedagógusoknak a munkája csak azzal, hogy a szülőktől átvenni és a szülőknek 
átadni a gyerekeket. Megköszönte a munkájukat és a beszámolót. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e további hozzászólás, észrevétel? /Nem 
volt./ A napirend fölötti vitát lezárta. Elfogadásra javasolta a beszámolót, az eredményeket, az 
óvodavezetés, illetve a dolgozók törekvéseit nagyra értékelve. Kérte a szavazást. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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270/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 
munkáját megköszöni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Önkormányzati bérlakások bérbeadásáról beszámoló /Levéve napirendről/ 
 
 
VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
VI/1. Dr. Dávid Gyula adománya 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy Dr. Dávid Gyula 100.000 Ft adományt kívánt az 
önkormányzatnak átadni, melyet a jogszabályok értelmében a képviselő-testületnek fogadnia 
kell. Faültetésre, fásításhoz ajánlotta fel ezt az összeget. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, 
észrevétel? /Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
271/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dávid Gyula által Mezőberény 
Város Önkormányzata részére adományozott (működési célú pénzeszközátvétel) 100.000 Ft-
ot – azaz egyszáz-ezer forint –köszönettel elfogadja és azt fásítási célokra fordítja: 066020-6 
(Mezőberény Város Utcafásítási Programjának megvalósítása: dologi kiadás). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/2. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 

Könyvtára könyveinek természetes elhasználódás miatti 5/2020.(2021.07.01. 
benyújtva) törlési jegyzékének tudomásul vétele 

 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy egy tudomásul vételt igénylő előterjesztés van 
előttük, az OPSKMM törlési jegyzéke. Eddig minden évben elfogadták. Megragadva az 
alkalmat bemutatta az OPSKMM új intézményvezetőjét, Túri Andreát, aki július 21-én lépett 
munkába. Megkérdezte, hogy esetleg kíván-e valamit mondani, akár a törlési jegyzékkel 
kapcsolatban, akár mást? 
 
 
Túri Andrea OPSKMM igazgató elmondta, hogy nem nagyon volt alkalmuk még 
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személyesen találkozni, ezért nem is a törlési jegyzékkel kapcsolatban szeretne hozzászólni, 
hanem inkább a köszönetét szeretné kifejezni a képviselő-testületnek, hogy a pandémia idején 
is bizalmat szavaztak neki, és Ő láthatja el július 21-től az intézmény igazgatói feladatait. 
Igyekszik hálával és a legjobb tudása szerint végezni a munkáját. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés a törlési jegyzékkel 
kapcsolatban? /Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
272/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKMM 
Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében az 5/2020-
es törlési jegyzékében felsorolt könyvek törlési jegyzékét, mely a 2020/21 évben elkezdett 
leltározás adatait tartalmazza, törölte. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
VI/3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester azt a tájékoztatást adta, hogy az SZMSZ módosítás arról szól, 
hogy a Humánügyi Bizottság létszámát 6 főről 5 főre változtatja a testület. Átadta a szót. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő személy szerint nem tudja elfogadni ezt a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot, mivel valóban nem tudta azt, hogy miért kapta ezt, hogy kizárják a szociális 
bizottságból, ezért augusztus 26-án fölhívta polgármester urat a megyei alelnök úr, Szebellédi 
Zoltán, és akkor szembesült vele, hogy valójában mi is volt az ok, hogy nem került be a 
szociális bizottságba. Hát az orvosi ügyelet, és mivel az orvosi ügyeletet szerette volna 
képviselőtársaival visszahozni Mezőberénybe, és ennek volt az oka, hogy eljött az alelnök úr, 
és ha gondolja polgármester úr, akkor belemenne a részletekbe, de ha polgármester úr ott volt, 
akkor nem megy bele, de ha engedélyezi, akkor belemegy. 
 
 
Siklósi István polgármester hangsúlyozta, hogy kettő perc erejéig van mindenkinek 
lehetősége hozzászólni, illetve 1 perc viszontválaszra, amennyiben az Ő kérdésére 
válaszolnak. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő elmondta, hogy nagyon kellemetlen helyzetben volt a megyei 
alelnök úr, merthogy nem erre számított a beszélgetésük során, hogy egy óvodás szintre 
minősítette a megyei alelnök urat, és volt egy olyan, hogy azért, merthogy tanácsokat szokott 
kérni a megyei alelnök úrtól, és hogy Mezőberény jobban fejlődjön, és jobb döntéseket 
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tudjanak hozni. A másik viszont a megjegyzés a megyei elnök úrnak, hogy hát feljelentéssel 
vádolták őket, hogy el mert menni a képviselőtársaival Békés város polgármesteréhez, 
Kálmán Tibor úrhoz, és ez egy kicsit megdöbbentő volt a megyei elnök úrnak. És ő kért 
elnézést a város nevében. Elmentek, akkor a Mezőberény városnak a 10000 lakosságát 
képviselték, hogy az orvosi ügyelet visszajöjjön ide Mezőberénybe, viszont személyesen nem 
a saját gyerekei miatt dolgozott, hanem a városért dolgozott. A saját gyerekeinek rengeteg 
munkájuk van, rengeteg lehetőségük van az életbe, úgyhogy ők nem akartak Mezőberénybe 
ügyelni. 
 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy szó szerint azt mondta abban a 
beszélgetésben, hogy kicsit úgy érzi magát, mintha az óvodában lenne, amikor Marika 
odaszalad az óvó bácsihoz és azt mondja, hogy Pisti megrángatta a hajamat, majd későbbiek 
során elnök úrnak kérdésére azt mondta, hogy nem maga, hanem az elnök úr az óvó bácsi és 
saját személye a Pistike, aki megrángatta valakinek a haját. Azt tudnia kell képviselő 
asszonynak, hogy nem ez volt az egyetlen ok, ez a békési történet, ami egyébként önmagában 
eléggé izgalmas, merthogy az önkormányzatot a polgármester képviseli, vagy az, akit a 
képviselő-testület megbíz egy feladattal. Ezzel a feladattal nem bízta meg a képviselő-testület 
képviselő asszonyt. Egy másik feladattal szerette volna megbízni, amit visszautasított. Azt 
gondolja, hogy eddig Mezőberényben ilyenre nem került még sor, hogy nyomást gyakoroljon 
egy párt, egy megyei pártvezető a képviselő-testületre, vagy a polgármesterre. Ez most 
megtörtént. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő személy szerint nem így látja. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, másképp látják, ez biztos. 
 
 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő elmondta, ez a napirendi pont ugye a múltkori témának a 
folytatása, amiben a képviselő-testület nem választotta be a Tóth Zoltánné képviselőtársát a 
Humánügyi Bizottságba. Személy szerint érthetetlenül áll ez előtt a döntés előtt, és ezt 
mondhatni botrányosnak is tartja figyelemmel arra, hogy 30 éve, rendszerváltás óta nem volt 
ilyen döntés szerinte az egész megyében, hogy egy megválasztott képviselőt valamelyik 
bizottságból kihagyták volna. Ugye vannak a közéleti működésnek íratlan szabályai, amit 
most úgy gondolja, hogy ez a testület lábbal tiport ezzel a döntéssel. Ugye Mezőberény város 
története, ha már csak a három nemzetiségnek az együttműködésére gondolnak, a szlovákok, 
németek és a magyarok, ezen a történelmi együttműködésen alapszik, ezért számára 
elfogadhatatlan, hogy itt bárkivel a kezdetektől fogva azt mondja a testület, hogy nem kíván 
együtt dolgozni. Ezért annak érdekében, hogy ez a döntés a jelen és a jövő számára is 
iránymutatásul szolgáljon, és ennek írásos nyoma legyen, személy szerint az SZMSZ 
értelmében kezdeményezi, hogy ebben a döntésben most akkor név szerint szavazzanak. 
 
 
Siklósi István polgármester szerint nem teljesen minden úgy van, merthogy nem lett kizárva - 
ahogy képviselő asszony mondta - egyetlenegy bizottságból sem, sőt, akartak feladatot adni 
neki, amit nem vállalt el. Azt gondolja, hogy, amit elmondott ott nyolc szem közt, azon a 
megbeszélésen, ahol elnök úr is itt volt, lehet ezen változtatni, de volt egy rossz belépés, ami 
után a képviselők úgy döntöttek, ahogy döntöttek a legutóbbi testületi ülésen. Három 
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bizottság tárgyalta azt, ami most testület elé kerül, és mindhárom bizottság támogatta az 
SZMSZ módosítást egy képviselő kivételével. 
 
 
Dr. Burján Katalin képviselő, HB elnök Zuberecz képviselő úrnak azt szeretné mondani, hogy 
nem volt ott - mivel életvitelszerűen nem lakik Mezőberényben - azokon az informális 
megbeszéléseken, amire hivatkoznak. Ha ott lett volna képviselő úr, akkor szégyellte volna 
magát, hogy mik hangzottak el. Csak ezt szerette volna mondani. 
 
 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő megerősítette, valóban nem él itt életvitelszerűen, de személy 
szerint most ezt általános jelleggel kívánja megközelíteni, tehát ilyet egy képviselő-testület 
nem mondhat, hogy valakivel a 0. pillanattól kezdve nem kíván együttműködni. Tehát mondja 
még egyszer, a város története, a képviselő-testület története nem predesztinál erre senkit, 
semmilyen értelmes célt nem lát e mögött a döntés mögött. Hogyha a képviselő-testület ezzel 
egyetért, akkor továbbra is a név szerinti szavazást indítványozza ebben a kérdésben. Ugye a 
képviselő-testületi munkának itt kell zajlania a képviselő-testületben, nem szerencsés egy 
kisváros életében ezeket a vélt, vagy valós politikai csatározásokat a városházán kívülre 
telepíteni semmilyen formában és módon. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy még soha nem döntött politikai alapon. Szakmai 
alapon próbál dönteni, úgy, hogy Tóth Zoltánnéval a belépője után egy „zsákbamacskát” 
kapnak, és ezért azok a képviselők, akik nem szavazták meg, pontosan ezért nem akarnak 
jelen pillanatban vele együttdolgozni, hanem azt szeretnék, hogyha igenis bebizonyítaná, 
hogy tényleg a városért dolgozik, attól függetlenül, hogy van-e pozíciója bármelyik 
bizottságban, vagy sem, mert mint képviselő minden bizottsági ülésen megjelenhet, mint 
képviselő. Minden testületi ülésen, bizottsági ülésen hozzászólhat, a testületi üléseken döntést 
hozhat. Számára furcsa volt, hogy egyik bizottsági ülésre sem jött el képviselő asszony az 
elmúlt egy hétben, és amikor ezt firtatta, akkor először azt mondta, hogy mert szégyellte 
magát, mivel nem került be egyik bizottságba sem. Azután, végül is csak elmondta, hogy nem 
kapott meghívót, és akkor megmutatta képviselő asszonynak azt az e-mailt, amit megkapott a 
hivataltól, amelyben benne volt mind a testületi meghívó, mind a három bizottsági ülésre 
szóló meghívó is. Az, hogy esetleg ő ezt nem vette észre, vagy nem látta, ez nem mentesíti az 
alól, hogy őt nem érdekelte annyira a bizottsági ülés, hogy részt vegyen rajta. Az, hogy név 
szerinti szavazás lesz, vagy sem, azt természetesen a képviselő-testület majd eldönti, hiszen a 
testületnek a joga arról dönteni, hogy név szerinti szavazást kíván, vagy sem. Amennyiben 
név szerinti szavazásra kerül sor, akkor névsor szerint kell föltennie a kérdést az igenre vagy a 
nemre. Megkérdezte jegyző úrtól, hogy így rendben van-e? Megkérdezte a képviselőktől, 
hogy kíván-e még valaki hozzászólni? 
 
 
Barna Márton képviselő nem akart hozzászólni, de a név szerinti szavazásra igazándiból azt 
mondja, hogy mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. Ez annyira nyílt, úgy 
gondolja, hogy ez Mezőberénybe úgyis ott landol, ahol landol. Mindenki azt szűri le belőle, 
amit le akar. Szívesen belemegy, mert nincs semmi takargatnivalója, de nem tartja értelmét. 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester mind a két hozzászólásra kívánt reagálni. Először a képviselő 
asszonyéra. Ha jól tudja több éve készül a képviselői munkára. Úgy gondolja, hogy legalább 
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két választáson már „túlestek”. Az a körzet képviselő asszonyt nem választotta meg 
képviselőjének, ellenben őt egyszer sem kereste meg, hogy mivel tudna segíteni a város 
gondjainak a megoldásában. Most elmondta, hogy hát csak a városnak akar jót a bizonyos 
békési látogatással, amire képviselő asszonyt nem bízta meg senki. Senki. Ott képviselőként a 
várost képviselve nem járhatott el. Hogyha készült a képviselői munkára, akkor legalább 
annyit megtehetett volna, amennyit Zuberecz képviselőtársuk megtett, hogy tudná, hogy 
szociális bizottság nincs. Humánügyi Bizottság van. Sok éves felkészülésnek ennyi az 
eredménye. Zuberecz képviselőtársának mondta, hogy Mezőberény történelmét még kicsit 
tanulmányozni kell, és akkor utána lehet nagy általánosságban, illetve a Békés megyei 
választásokkal kapcsolatos dolgokban is nagy általánosságban nyilatkozni. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e további hozzászólás? /Nem volt./ 
Ügyrendi kérdés, nem kell vitatkozni rajta. Volt egy javaslat arra nézve, hogy név szerinti 
szavazás legyen. Kérte, aki egyetért azzal, hogy név szerinti szavazás történjen a Mezőberény 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazata, 10 ellenszavazata értelmében az alábbi határozatot 
hozta:  
 
273/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azt a képviselői 
indítványt, mely szerint Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületi Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetről név szerinti szavazással döntsön a testület. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a rendelet megalkotásához minősített többség 
szükséges, legalább 7 igen szavazat. Kérte, aki a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását el tudja fogadni, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
18/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
Siklósi István polgármester megerősítette azt, hogy képviselő asszonyon múlik, hogy a 
továbbiakban hogy fog a képviselő-testület majd dönteni. 
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VI/4. Fedezetek biztosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a Mikszáth Kálmán 
utca 3. szám alatti 20 lakásos bérlakásoknál fedezetbiztosításra lenne szükség, azért, mert a 
lakásokban vannak apróbb hiányosságok, amiknek a rendbe tételére a kivitelező mindeddig 
nem volt hajlandó, illetve az udvar rendbe tétele, valamint ott kvázi közvilágításnak a 
kihelyezése is benne volt a vállalásában. Ezek még nem készültek el. Miután ezekben nem 
lépett a kivitelező, ezért szeretnék megcsináltatni ezeket a munkákat és jogfenntartással 
megpróbálják majd a kivitelezőn behajtani ezeket a költségeket. Megkérdezte, hogy van-e 
valamilyen kérdése, észrevétele a képviselőknek? 
 
 
Miklósik Ivett képviselőnek két kérdése van. Az egyik az első határozati javaslathoz. Van az 
1,8 milliós kapubejáró, hogy ennek mi lett az oka, hogy itt új kapubejárót kell csinálni? A 
másik pedig a Mikszáth 3-hoz vonatkozik, hogy ki fogja elvégezni a munkát, vagy már 
elkezdődtek a munkák itt, és hogy fogják tudni behajtani a kivitelezőn, hogyha Ő eddig sem 
csinálta meg ezeket a munkákat? 
 
 
Siklósi István polgármester az első kérdésre azt a választ adta, hogy nem volt benne a 
tervezésben, sőt a költségvetésében sem az óvodánál az a kis rész, amin tulajdonképpen úgy 
lehetne átmenni a tornaszobához, illetve az új főbejáratához, hogy ne sárban kelljen 
végigmennie az embereknek. Ez tervezői költségvetési hiba, és azt is tudják jól, hogy a végén 
úgy össze kellett szorítani a költségvetést, hogy egyáltalán ez a beruházás megvalósuljon, 
hogy mindent lecsupaszítottak róla, amit csak lehetett. Kivitelező kiválasztása ezután fog 
megtörténni, hiszen még csak most fog dönteni a testület arról, hogy ehhez biztosítja a forrást, 
ugyanígy a Mikszáth Kálmán utca 3. szám alatti ingatlannál is ezután tudnak kivitelezőt 
keresni a munkák elvégzésére. Hogyan próbálják behajtani? Erre a kérdésre az a válasza, 
hogy ennek van egy menete. Az ügyvéd megírta a levelet, amit elküld a kivitelező számára, 
utána pedig amennyiben nem hajlandó ezt kifizetni, akkor bíróságra kell vinniük. További 
kérdés, észrevétel nem hangzott el. Feltette szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
274/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye részére bruttó 1.800.000 Ft fedezetet biztosít a Kodály úti Nefelejcs óvoda Szív 
utcai bejárójának kialakítására beruházási kiadási előirányzatként az Esetlegesen nem befolyó 
adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
 



 16 

275/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth u. 3. alatti 20 lakásos 
társasház kivitelezését követő, de a bérbe adását megelőző időszakban felmerülő dologi 
költségekre (zárcsere, épületfeltüntetés, közüzemi alapdíjak, vízóra hitelesítés, stb.) bruttó 
800.000 Ft-ot biztosít a 013350-3 részletező kódon a 2021. évi költségvetésben 
lakásfenntartásra biztosított működési kiadások terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
276/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth u. 3. alatti 20 lakásos 
társasház nem megfelelő vagy hiányos kivitelezéséből adódó költségekre bruttó 3.500.000 Ft 
fedezetet biztosít a 013350-3 részletező kódon a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére az alábbiak szerint:  

- Külső-belső javítások bruttó 1.000.000 Ft értékben (dologi kiadás) 
- Udvarrendezés bruttó 500.000 Ft (dologi kiadás) 
- Kandelláberek telepítése bruttó 2.000.000 Ft (beruházási kiadás) 

A felmerült költségeket a kivitelező Blaskó és Társa Kft-n jogérvényesítéssel behajtani 
szükséges. . 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
277/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bruttó 3.000.000 Ft keretösszegben 
fedezetet biztosít a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz programban 
megjelenő felhívásokra benyújtani kívánt támogatási kérelmekhez szükséges 
tervdokumentációk elkészíttetésére a 066020-0 részletező kódon (Város- és 
községgazdálkodás tervek készítésének fedezete) beruházási kiadási előirányzatként az 
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/5. 1-5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
tárgyalta, elfogadásra javasolta az átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 5 db határozati 
javaslatát. Megkérdezte a pénzügyi osztály képviselőjét, hogy kíván-e kiegészítést tenni a 
napirendhez? 
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Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző nem kívánt kiegészítést tenni, kérdésekre válaszol. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
 
 
Barna Márton képviselő kicsit furcsának találta, hogy olyan dologi kiadások szerepelnek az 
előterjesztésben, amit azért régebben megbeszéltek. Példaként említette a kazánokat, 
mosógépeket, melyeket itt talált a fedezetbiztosításoknál. Kérdése, hogy ezt mi indokolta? 
Gondolja, hogy rosszak, de jó lett volna erről információt kapni. A következőkben jó lenne 
őket látni. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy képviselő úr nem volt a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ülésén, ahol a feltett kérdéseket megvitatták a bizottsági tagok és úgy terjesztették 
elő támogatásra alkalmasnak, hogy ezekről nyilván tudtak. 
 
 
Miklósik Ivett képviselőnek ugyanez volna a kérdése, mert ott csak azt a választ kapták, hogy 
a megkapott iparűzési adóból most ez az intézmény kapott ennyi pénzt. Személy szerint is 
úgy gondolja, hogy eddig ezeket megtárgyalták, hogy mi az indoka annak, hogy neki új 
beruházásokra van szüksége, illetve év elején megbeszélték, hogy ez az idei év azért a 
spórolásról fog szólni. Tehát, hogy mennyire volt ez indokolt ez a beruházás? 
 
 
Siklósi István polgármester válasza, hogy most is a spórolásról szól az év. A szerdai 
gazdasági bizottsági ülésen elegánsabb lett volna ezeket a kérdéseket feltenni és megbeszélni, 
akkor, arra könnyebben lehetett volna érdemben reagálni. 
 
 
Miklósik Ivett képviselőnek a kérdése arra irányult, hogy eddig ezt megtárgyalták. Tehát 
konkrét előterjesztések voltak ilyen anyagokkal, hogyha fedezetet biztosítottak. 
 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző hangsúlyozta, hogy alapvetően ennek nem ez az eljárásrendje. Az 
intézménynek a működéséért az intézményvezető felel. Az intézményvezető év elején elkészít 
egy költségvetést, és ezt a költségvetést elfogadja an blok a testület. Ezen belül, hogy az 
intézményvezető ott milyen bérstruktúrával kalkulál, hogy milyen felújítási igények 
jelentkeznek az adott évben, ez nyilván az ő felelőssége, ezt ő tudja. Úgy gondolja, hogy ez 
nem a képviselő-testület feladata, hogy azt megítélje, hogy egy adott intézményben egy 
mosógép elöregedett, vagy nem öregedett el. Azzal kezdték az évet, arra kérték az 
intézményvezetőket, hogy ezt előtte „húzzák meg”, és ha azt a pénzt, amit úgy, akkor 
elvontak tőlük, illetve függőbe helyeztek a helyi iparűzési adónak a bevétele terhére, ha ezt 
megkapja az önkormányzat, akkor lehetőség lesz az egyébként minden évben általános 
jellegű, például amortizációs mértéket beépítenie és azzal dolgoznia. Itt most ezek vannak 
beemelve ebbe a történetbe, amit az elején kértek, hogy „húzzák meg”. Személy szerint nem 
fogja tudni megítélni, hogy most egy mosógép stb. elöregedett-e, de biztos abban, hogyha 
ilyen jellegű igénye van, akkor annak felmerülése az intézménynél indokolt. Egyébként ezek 
sosem voltak a költségvetés elfogadásán túlmenően képviselői kompetenciában. 
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Barna Márton képviselő elmondta, hogy valóban nem vett részt a Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság ülésén, de úgy gondolja, hogy mint intézmény fenntartóknak azért valamennyi 
kérdésük csak lehet arra, hogy mit miért pótolnak, mert erről semmit nem tudtak. Személy 
szerint is csak ezeknél a fedezetbiztosításoknál látta ezeket a dolgokat. Csak azt kérték, hogy 
az ilyeneket, amik nincsenek benne a költségvetésében, amik szerinte nem voltak betervezve, 
azokról bővebben halljanak. Ezt, mint érdekességet említette. Ezzel kapcsolatban van 
hiányérzete. 
 
 
Siklósi István polgármester nem lát benne olyan nagy érdekességet, mert előterjesztés van 
róla. Ezt az előterjesztést kellett megvitatni. Ha van konkrét kérdése képviselő asszonynak, 
képviselő úrnak, bárkinek, akkor arra igyekszenek válaszolni. 
 
 
Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök szerint kezd most már hosszúra válni ez a téma. Azt 
gondolja, hogy vannak bizonyos dolgok, amit előre lehet látni, és például egy rendkívüli 
meghibásodást kevésbé. A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság már ezt vizsgálta, akkor senki nem 
emelt ellene és ebben a témában kérdést. Ez nem azt jelenti, hogy most nem lehet 
természetesen, de azt gondolja, hogy ez nem olyan horderejű téma, amit most egy órán 
keresztül kellene taglalni. Az intézményvezetőnek elég jó belátása van arra vonatkozóan, 
hogy mit szükséges csinálni. Az is tény és való, hogy nem minden intézmény kap ilyen 
mondják azt, hogy rendkívüli esetre való támogatást. Tehát ez is indokolja azt, hogy okszerű 
ez a költségvetés-tervezet, illetve a módosítás. Annyit akart ezzel mondani, hogy elég 
megfontolt. Személy szerint úgy gondolja, hogy a tudomásul vétel az, ami a kérdés számukra. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselő egy dolgot szeretne, mert szerinte jegyző úr megválaszolta a kérdést, 
de azért erősítsék meg, hogy ez nem pótigény, meg pótelőirányzat, hanem az elfogadott 
költségvetésnek gyakorlatilag a teljesítése, a visszarendezése, ami most jelenleg történik. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, gyakorlatilag így van. 
 
 
Hidasi Zoltán pénzügyi ügyintéző hozzátette, nem a tartalék terhére megy. Az iparűzési adó 
pótlására kapott állami támogatás terhére. Év elején képeztek egy elkülönített összeget arra, 
hogyha megérkezik majd az iparűzési adó támogatás, akkor annak terhére fognak tudni majd 
fedezetet biztosítani. 
 
 
Siklósi István polgármester mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, feltette 
szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
278/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 194.310 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére. az OPSKMM villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz 
fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 194.310 Ft-tal 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet 
biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 194.310 Ft-tal 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet 
biztosítás. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése – Művelődési 
Központ üzemeltetése KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:  +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02. Könyvtári szolgáltatások – Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:  +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-01 Közművelődés – hagyományos kulturális értékek gondozása – Madarak Háza 
KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:   +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01. Múzeumi kiállítási tevékenység – üzemeltetési kiadások ÖNK.  
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa: +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-01. Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése – Civil Fejlesztő 
Központ  KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:  +8.262 Ft 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet 
biztosítás. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási tartalék K513  KÖT csökkentése: 78.929 Ft-tal 
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Egyéb felhalmozási tartalék terhére: Csatornamű kiadásai, háztartásokkal elszámolás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-2 Csatornamű kiadásai KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K89/ megemelése: 78.929 Ft-tal 
K:89: Háztartásoknak egyéb felhalm. c. tám. nyújtása 
Csatornamű kiadásai, háztartásokkal elszámolás. 
C.)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 641.440 Ft-tal 
Fedezet csere: Egyéb működési tartalék terhére: Egyéb felhalmozási tartalékhoz fedezet 
kiegészítés: A 211/2021.(VI.28.) sz. határozat és a 242/2021.(VII.13.) sz. határozat alapján 
egyéb felhalmozási tartalék terhére biztosított előirányzatok esetében az egyéb felhalmozási 
tartalék előirányzat megemelése, az egyéb működési tartalék előirányzata terhére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 641.440  Ft-tal 
Fedezet csere: Egyéb felhalmozási tartalékhoz fedezet kiegészítés az Egyéb működési tartalék 
terhére: A 211/2021.(VI.28.) sz. határozat és a 242/2021.(VII.13.) sz. határozat alapján egyéb 
felhalmozási tartalék terhére biztosított előirányzatok esetében az egyéb felhalmozási tartalék 
előirányzat megemelése, az egyéb működési tartalék előirányzata terhére. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
Felhalmozási c. központi önk. tám. /B21/ előirányzat: megemelése: 29.211.709 Ft-tal 
Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázati támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-18 Belterületi utak felújításához pályázat: KÖT.  
Felújítási kiadás /K7/ előirányzat: megemelése: 29.211.709 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása:  +23.001.346 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa:  +6.210.363 Ft 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: pályázati támogatással biztosított fedezet terhére. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 198.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére: az NNÖ részére felhalmozási célú támogatás biztosítása: 
az NNÖ – Mezőberényi Önk. mezsgyéjére kerítés építése fedezetére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K84/ előirányzat: megemelése.: 198.000 Ft-tal 
Nemzetiségi önk. és költségv. szervének egyéb felh-i c. tám. nyújtása /K84/   
Az NNÖ részére felhalmozási célú támogatás biztosítása: az NNÖ – Mezőberényi Önk. 
mezsgyéjére kerítés építése fedezetére. 
F.)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 350.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számon belüli átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat terhére a Mezőberény 
Eötvös u. 22.sz alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Felújítási kiadás /K7/ előirányzat: megemelése: 350.000 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása:  +275.591 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa: +74.409 Ft 
Részletező számon belüli átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat terhére a Mezőberény 
Eötvös u. 22. sz. alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása.  
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
A 4/2021.(I.21.) sz. határozat számú döntés alapján biztosított 5.000.000 Ft összegű előleg 
előirányzatának rendezése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
A 4/2021.(I.21.) sz. határozat számú döntés alapján biztosított 5.000.000 Ft összegű előleg 
előirányzatának rendezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei 
ÁHT-n belülről /B25/ előirányzat: csökkentése: 499.110 Ft-tal 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások 
bevétele. 
A támogatási bevétel összegének korrekciója. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 499.110 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások 
bevétele. 
A támogatási bevétel összegének korrekciója. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.330.960 Ft-tal 
Belső átcsoportosítás: Dologi kiadás terhére, beruházási kiadás előirányzat megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 



 22 

013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 1.330.960 Ft-tal 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa 
Belső átcsoportosítás: Dologi kiadás terhére, beruházási kiadás előirányzat megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 710.514 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 710.514 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék K513  KÖT. előirányzat: csökkentése: 40 Ft-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok tényleges kiadási teljesítéséhez igazodóan előirányzat 
rendezés az egyéb működési tartalék terhére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK. 
K2: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális. hj. adó  megemelése: 40 Ft-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok tényleges kiadási teljesítéséhez igazodóan előirányzat 
rendezés az egyéb működési tartalék terhére. 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 1.586.791 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 1.586.791 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Igazgatási tevékenység KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    csökkentése: 5.919.154 Ft-tal  
Részletező számok közötti belső átcsoportosítás: Fizetendő áfa kiadás előirányzat rendezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. ÖNK. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 5.919.154 Ft-tal  
Fizetendő áfa kiadás előirányzat rendezése. 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 152.400 Ft-tal 
B401: Készletértékesítés ellenértéke +120.000 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +32.400 Ft 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 152.400 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 190.500 Ft-tal 
B401: Készletértékesítés ellenértéke +150.000 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +40.500 Ft 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 190.500 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 1.111.605 Ft-tal 
B411: Egyéb működési bevételek +44.176 Ft 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +1.067.429 Ft 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 1.111.605 Ft-tal 
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K334: Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások +875.280 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +236.325 Ft 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 18.556.188 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
részletezőn belül: Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése mellett a beruházási 
kiadások /K6/ előirányzat csökkentése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: csökkentése: 18.556.188 Ft-tal 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
részletezőn belül: Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése mellett a beruházási 
kiadások /K6/ előirányzat csökkentése. 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 550.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. és 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok  ÖNK. részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. /Magánszemély 
közmű tartozásának kiegyenlítéséhez./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 550.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. és 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ÖNK. részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
/Magánszemély közmű tartozásának kiegyenlítéséhez./ 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. 
Egyéb műk. c. tám. ÁHT.-n belülről /B16/ előirányzat: megemelése: 29.250.000 Ft-tal 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt 
működési célú tám. 
Felhalmozási bevételek ÁHT.-n belülről /B25/ előirányzat: megemelése: 351.000.000 Ft-tal 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások bevétele 
047410-6 TOP-2.1.3-16- BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. bevételi és kiadási előirányzatok rendezése. 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 29.250.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +23.031.496 Ft 
K351: Működési. előz. felsz. áfa +6.218.504 Ft 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:  megemelése: 351.000.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése  +276.377.953 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa  +74.622.047 Ft 
047410-6 TOP-2.1.3-16- BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. bevételi és kiadási előirányzatok rendezése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ei. csökkentése: 3.177.314 Ft-tal 
A B115 Kiegészítő támogatás – HIPA bevétel várható változása miatti korrekció: 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.177.314 Ft-tal 
A B115 Kiegészítő támogatás – HIPA bevétel várható változása: csökkenése miatti 
korrekció: amely az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített 
működési tartalék terhére kerül korrigálásra. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 16.102.579 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség 
fedezetére működési tartalék elkülönítése, állomány növelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 16.102.579 Ft-tal 
HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére 
működési tartalék elkülönítése. 
C.) 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 3.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: megemelése: 3.000.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése:  +2.362.205 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa: +637.795 Ft 
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 6.000.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Városi utak kátyúzásához fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások:  +4.724.409 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa:  +1.275.591 Ft 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Városi utak kátyúzásához fedezet biztosítása. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkenteni: 6.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: az óvoda részére intézményfinanszírozásként, beruházási és dologi feladatok 
megvalósításához fedezet biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
Az óvoda részére intézményfinanszírozásként, beruházási és dologi feladatok 
megvalósításához fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: az óvoda részére intézményfinanszírozásként, beruházási és dologi feladatok 
megvalósításához fedezet biztosítása. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 5.100.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése  +4.015.748 Ft 
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K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa:  +1.084.252 Ft 
Gázkazán, beszerzéshez fedezet biztosítása./3.000.000 Ft / 
Kodály úti Óvodába nagykapu kialakításához fedezet biztosítása./300.000 Ft/ 
Bejáró kialakításához fedezet biztosítása./1.800.000 Ft/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése:900.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások:  +708.661 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa:  +191.339 Ft 
Festési munkák fedezetére. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Civil Fejl. Központba klíma berendezés biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése: +393.701 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa:  +106.299 Ft 
Civil Fejl. Központba klímaberendezés biztosítása 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, a Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat ellátásának fedezetére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082063-00 kf. Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat ellátása. ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +393.701 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +106.299 Ft 
Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátásának fedezetére. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, a Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) ÖNK. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése: +1.181.102 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa: +318.898 Ft 
A Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás biztosítása. 
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I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.600.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.600.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése:  +1.259.843 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa:  +340.157 Ft 
Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítása. 
J.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.600.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a PH részére bútor beszerzése, számítástechnikai eszköz beszerzése, szoftver 
beszerzése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
A PH részére intézményfinanszírozásként, beruházási feladatok megvalósításához fedezet 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a PH részére intézményfinanszírozásként, beruházási feladatok megvalósításához 
fedezet biztosítása. 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése +787.402 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +212.598 Ft 
Bútor beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
K63: Informatikai eszk. beszerzése, létesítése +1.574.803 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +425.197 Ft 
Számítástechnikai eszközök beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K63: Informatikai eszk. beszerzése, létesítése +393.701 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +106.299 Ft 
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Szoftver 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 100.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése  +78.740 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +21.260 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkenteni: 9.131.264 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére dologi és beruházási feladatok 
ellátásához fedezet biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 9.131.264 Ft-tal 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére intézményfinanszírozásként, dologi és 
beruházási feladatok megvalósításához fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 9.131.264 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére intézményfinanszírozásként, 
dologi és beruházási feladatok megvalósításához fedezet biztosítása. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat:    megemelése: 3.908.114 Ft-tal 
Juhász utcai idősotthonba: +2.227.934 Ft 
(lepedő, paplanhuzat, párnahuzat, étkészlet, porcelán adagtál, kávéspohár, hátsó lépcső 
javítása, jármű adagoló javítás, mosógép javítás) 
Puskin utcai idősotthonba: +1.680.180 Ft 
(lepedő, paplanhuzat, párnahuzat, pléd, porcelán adagtál, porcelán tányér) 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat:    megemelése: 4.923.150 Ft-tal 
Juhász utcai idősotthonba: +3.295.330 Ft 
(vérnyomásmérő:20.000 Ft, mosógép:3.275.330 Ft) 
Puskin utcai idősotthonba: +1.627.820 Ft 
(szekrény: 342.900 Ft, ruhásszekrény: 312.420 Ft, vérnyomásmérő: 20.000 Ft, 
klímaberendezés: 952.500 Ft) 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
101222 Támogató szolgálat ÖNK 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 300.000 Ft-tal  
Jármű részecskeszűrő csere, javítása 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - rendezvények 
KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások 
Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.277.500 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások 
nyújtása: 2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
081041-1 Olimpiai sportágak támogatása ÖNK. 
K512: Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre ei. megemelése: 2.065.000 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása: 
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
- Mezőberényi Malom Fitness Diák-Sportegyesület +175.000 Ft 
- Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület +50.000 Ft 
- Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület +25.000 Ft 
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület +250.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület KÉZILABDA +175.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület ÍJÁSZ +65.000 Ft 
- Mezőberényi Kosárlabda Klub +375.000 Ft 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +375.000 Ft 
- Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény +100.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület ASZTALITENISZ +475.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények ÖNK. 
K512: Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre ei. megemelése: 387.500 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása: 
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
- Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület +30.000 Ft 
„Mezőberényi Íjászverseny” 
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület +150.000 Ft 
„20 éves a Berényi Gyermek FC” 
- Mezőberényi Horgászok Egyesület +20.000 Ft 
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„X. Városi Horgászverseny” 
- Nyeregben Alapítvány +85.000 Ft 
„A magyar lovas kultúra népszerűsítése” 
- Berényi Biliárd Klub +12.500 Ft 
„Valach Endre Emlékverseny” 
- Berényi Biliárd Klub +12.500 Ft 
„Pünkösd Kupa” 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +7.500 Ft 
„MLE lábtenisz a strandon” 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +10.000 Ft 
„MLE Örömfoci – május 1. 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +10.000 Ft 
„MLE Örömfoci – Berényi Napok” 
- Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény +25.000 Ft 
„VIII. Szalai Barna Emléktorna” 
- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete +25.000 Ft 
„Lurkó Kupa mezőberényi fordulója” 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
081041-2 Nem olimpiai sportágak támogatása ÖNK. 
K512: Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre ei. megemelése: 825.000 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása: 
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
- Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület +50.000 Ft 
- Nyeregben Alapítvány +175.000 Ft 
- Alföld Turista Egyesület Mezőberény +175.000 Ft 
- Mezőberényi Horgászok Egyesülete +50.000 Ft 
- Berényi Biliárd Klub +75.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület kickbox +250.000 Ft 
- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete +50.000 Ft 
N.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 700.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Fém munkák fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 700.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások: +551.181 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa: +148.819 Ft 
Fém munkák fedezet biztosítása. 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 32.643 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő 
gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 32.643 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő 
gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 32.643 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő 
gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelése: 32.643 Ft-tal 
K123: Egyéb külső személyi juttatások 
Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
280/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-07. Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – Csoóri 
Sándor pályázat KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 178.370 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok: -140.449 Ft 
K351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa: -37.921 Ft 
Fényképezőgép vásárlása fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-07. Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – Csoóri 
Sándor pályázat KÖT 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 178.370 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése: +140.449 Ft 
K67: Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: +37.921 Ft 
Fényképezőgép vásárlása fedezetére. 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-03. Könyvtári szolgáltatás - rendezvény KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 60.000 Ft-tal 
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K336: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  
Múzeumok éjszakája előadói díjához fedezet kiegészítés. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01. Múzeumi kiállítási tevékenység – üzemeltetési kiadások ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 60.000 Ft-tal 
K336: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  
Múzeumok éjszakája előadói díjához fedezet kiegészítés. 
C.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 180.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások  
Részletező számok közötti dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
109010-0 Szociális szolgáltatások igazgatása KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 180.000 Ft-tal 
K341: Kiküldetések kiadásai  
Részletező számok közötti dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása. 
D.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 74.192 Ft-tal 
B411: Egyéb működési bevétel 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. egyéb működési bevételek 
bevételi előirányzatának megemelése, 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
KÖT. egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatának megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 74.192 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatás 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. egyéb működési bevételek 
bevételi előirányzatának megemelése, 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
KÖT. egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatának megemelése. 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-01 Egyéb táborok KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:  megemelése: 195.000 Ft-tal  
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +153.543 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +41.457 Ft 
Egyéb táborok lebonyolítása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-01 Egyéb táborok KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat:  megemelése: 195.000 Ft-tal 
K332: Vásárolt élelmezés +170.000 Ft 
K337: Egyéb szolgáltatások +10.000 Ft 
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K351: Működési c. előz. felsz. áfa +15.000 Ft 
Egyéb táborok lebonyolítása 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
281/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 2.912.355 Ft-tal 

/B1131/ÖNK megemeli: 4.910.135 Ft-tal 
 (2021. május, június havi szoc. ágazati összevont pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 7.822.490,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 7.822.490,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 

(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 6.772.583 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.049.907 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa. terh 
 104042-1 korm. funkc. 599.449 92.914  
 104042-2 korm. funkc. 443.770 68.784  
 107052 korm. funkc. 509.690 79.002 
 107055 korm. funkc. Ö 50.502 7.987  
 102031 korm. funkc. 761.946 118.101  
 104031 korm. funkc. 206.666 32.033  
 101222 korm. funkc. Ö 401.741 62.270  
 102023 korm. funkc. Ö 3.798.819 588.816 
  6.772.583 1.049.907 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 933.823,- Ft-tal 
 (2021. május, június havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 933.823,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 933.823,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm. funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 808.504 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/ 125.319 Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Helyi önkorm. működésének ált. tám. /B111/ megemeli: 938.378,- Ft-tal 
 Köznevelési feladatok támogatása 
                                 (segítők bértámogatása) /B112/ megemeli: 5.785.500,- Ft-tal 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 5.971.920,- Ft-tal 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 1.727.040,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Család- és gyermekjóléti szolg.:  328.020,- 
 Szociális étkeztetés:  22.990,- 
 Személyi gondozás:  800.830,- 
 Tanyagondnoki szolgálat:  93.000,- 
 Nappali ellátás:  575.200,- 
 Támogató szolgálat:  264.000,- 
 Bentlakásos támogatás:  5.614.920,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ megemeli: 756.540,- Ft-tal 
 Könyvtári és közművelődési fel. tám. /B114/ megemeli: 369.144,- Ft-tal 
 (2021. évi kiegészítő állami támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 15.548.522 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 938.378 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 5.785.500 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 8.455.500 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 369.144 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 011130-0 korm. funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 812.448 Ft-tal 
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 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  megemeli: 125.930 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm. funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 5.009.091 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  megemeli: 776.409 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 8.455.500 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 104042-1 (családsegítés) 328.020,- 
 107051 korm. funkc. 22.990,- 
 107052 korm. funkc. 800.830,- 
 107055 korm. funkc. Ö 93.000,- 
 102031 korm. funkc.  575.200,- 
 101222 korm. funkc. Ö 264.000,- 
 102023 korm. funkc. Ö 5.614.920,- 
 096015 korm. funkc. 756.540,- 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 082092-07 Dologi kiadás /K3/ megemeli: 13.370 Ft-tal 
 082091-03 Művelődési Központ üzemeltetés /K3/ megemeli: 355.774 Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Köznevelési feladatok támogatása /B112/ megemeli: 424.580,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Működtetési támogatás:  360.380,- 
 Pedagógusok bértámogatása:  2.340.600,- 
 Segítők bértámogatása: -2.276.400.- 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 5.034.000,- Ft-tal 
                                                              /B1131/KÖT/ megemeli: 3.915.710,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Szociális étkeztetés:  67.570,- 
 Szociális segítés: -100.000,- 
 Személyi gondozás:  1.134.330,- 
 Nappali ellátás:  -224.190,- 
 Bölcsődei bértámogatás:  1.278.000,- 
 Bölcsődei üzemeltetés: 1.760.000,- 
 Szakosított ellátás üzemeltetése: 5.034.000,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ csökkenti: 4.245.543,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Gyermekétkeztetés bértámogatása:  -1.579.500,- 
 Gyermekétkeztetés üzemeltetése: -2.666.043,- 
 (2021. évi támogatás változás májusi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 5.128.747 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 424.580 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
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018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 4.704.167 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 korm. funkc. megemeli: 2.340.600 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/                      2.026.494,- 
 Szoc. hoz. adó /K2/                                 314.106,- 
 091140-0 korm. funkc. Dologi kiadások /K3/ megemeli: 360.380 Ft-tal 
 091110-1 korm. funkc. csökkenti: 2.276.400 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/                      -1.970.909,- 
 szoc. hoz. adó /K2/                                  -305.491,- 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 8.949.710 Ft-tal 
 Ezen belül:   
 107051 korm. funkc. 67.570,-  
 104042-1 korm. funkc. 1.034.330,-  
 102031 korm. funkc.  -224.190,-  
 104031 korm. funkc. 3.038.000  
 102023 korm. funkc. Ö 5.034.000 
 096015 korm. funkc.  csökkenti: 4.245.543 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/ -1.373.478,- 
 Szoc. hoz. adó /K2/ -206.022,- 
 Dologi kiadások /K3/ -2.666.043,- 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/KÖT  csökkenti: 1.053.702 Ft-tal 

 (2021. évi támogatás változás májusi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 104037-0 Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 1.053.702 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
282/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT. 
Tartalékok /K513/ Felhalmozási c. ei.   csökkentése: 1.300.000 Ft-tal 
Elkülönített felhalmozási tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére. 
A 37/2021.(VII.29.) sz. és a 38/2021.(VII.29.) sz. Humánügyi Bizottság határozatai alapján: 
Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása: a pályázataikban megjelölt 
tárgyi eszközök beszerzéséhez: 
- Dr. Patzer Tímea Mária fogorvos részére, a 2058-1/2021 ikt. sz. pályázatában megjelölt 
tárgyi eszközök: S-Max M25L kézidarab, S-Max M800 KL kézidarab, RQ-14 kuplung, 
Endowave Niti File Set B+ beszerzéséhez: 650.000 Ft. 
- Dr. M és T Paradigma Bt. részére: az I-2089-1/2021 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi 
eszköz: Defibrillátor HeartSave PAD/PRIMEDIC 97448 beszerzéséhez: 650.000 Ft. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0-3 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége ÖNK. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT.-n kívülre ei./K89/ megemelése: 1.300.000 Ft-tal 
Nem pénzügyi vállalkozásoknak, egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása. 
Egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére támogatás biztosítása: a pályázataikban megjelölt 
tárgyi eszközök beszerzéséhez: 
- Dr. Patzer Tímea Mária fogorvos részére, a 2058-1/2021 ikt. sz. pályázatában megjelölt 
tárgyi eszközök: S-Max M25L kézidarab, S-Max M800 KL kézidarab, RQ-14 kuplung, 
Endowave Niti File Set B+ beszerzéséhez: 650.000 Ft. 
- Dr. M és T Paradigma Bt. részére: az I-2089-1/2021 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi 
eszköz: Defibrillátor HeartSave PAD/PRIMEDIC 97448 beszerzéséhez: 650.000 Ft. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
VI/6. Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének III. számú 

módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy majdnem 8,4 milliárd forintra emelkedik a 
költségvetés, ami nagyon jó lenne, hogyha mind működési költség lenne, azonban ebben a 
nagy összegben szerepelnek a pályázataik, közte egy nagyon nagy pályázat, a 
szennyvíztisztító telep pályázata 3 milliárd Ft-os összeggel. Mintegy 487 millió Ft-tal 
emelkedett a bevételi főösszeg, ezek elsősorban az államháztartáson belülről érkezett 
források, melyben benne van az iparűzési adó elmaradt részének az utalása is. Megkérdezte, 
hogy van-e kérdés? 
 
Miklósik Ivett képviselő elmondta, hogy a keddi bizottsági ülésen kiosztásra került a rendelet-
tervezet egy másik formátumban, amelyben az szerepel, hogy „a költségvetési hiányt 
1.605.892.548 Ft-ban állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 
hiányt a maradvány finanszírozza”. Mivel nem pénzügyi szakember, ezért kérdése, hogy a 
maradványban benne vannak a még le nem zajlott pályázataik? 
 
 
Siklósi István polgármester válasza igen. Hiánnyal nem lehet elfogadni önkormányzati 
költségvetést. Az államnak a privilégiuma az, hogy az ország költségvetését hiánnyal 
fogadják el. 
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További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte, hogy szavazzanak a rendelet-tervezetről. 
Megalkotásához minősített többség, legalább 7 igen szavazat szükséges. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
19/2021.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a rendeletben szerepel egy 560.000 Ft-os tétel. 
Sportrendezvények támogatására pályázat útján kiosztott összegek, de ezeknek a 
rendezvényeknek a nagy részét már lebonyolították a civil szervezetek, ezért ennek az 
összegnek a zárolását és későbbi felhasználásról döntését majd a képviselő-testület tenné meg. 
Felolvasta a határozati javaslatot: 
„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 
5/2021.(II.22.) költségvetési rendelete III. számú módosításának 084032-0-2 számú címsorán 
szereplő „Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények +560.000 Ft” 
keretösszeget zárolja, annak felhasználásáról a későbbiekben dönt.” 
Elmondta, hogy szeptemberben szükség lesz a költségvetési rendelet módosítására. Abba már 
ezt szerepeltetnék, illetve a testület döntésétől függően kerül fölhasználásra, például a 
következő évi sporttámogatásoknál megnövelve az összeget, ha lesz rá lehetőségük. Kérte, 
hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
283/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 
5/2021.(II.22.) költségvetési rendelete III. számú módosításának 084032-0-2 számú címsorán 
szereplő „Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények +560.000 Ft” 
keretösszeget zárolja, annak felhasználásáról a későbbiekben dönt. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
VI/7. Javaslattétel közterület elnevezésére 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy érkezett egy megkeresés annak érdekében, hogy a 
Kereki utcán a rét, legelő felőli oldalon is legyen elnevezve az utca. Miután azon a területen 
egyetlenegy lakóingatlan sincs, ezért a bizottsági üléseken az „A” határozati javaslatot 
ajánlották elfogadásra, mely szerint nem kívánja elnevezni a képviselő-testület azt a üres 
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utcát. Megkérdezte, hogy van-e kérdés? /Nem volt./ Feltette szavazásra az „A” határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
284/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 
belterület 3727 hrsz. alatt nyilvántartott közterületet nem kívánja elnevezni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
VI/8. Fedezet biztosítása Hajnal utca – Sport utca csatlakozásában kialakítandó közlekedési 

létesítmények építésének engedélyezési eljárásához 
 
 
Siklósi István polgármester tájékoztatásként elmondta, hogy itt elsősorban a Hajnal utca 
Hősök útja kereszteződésében lévő két átkelő rész - az egyik a valamikori sportkocsma felőli 
oldalon egy gyalogátkelő és a Kölcsey utcán pedig a Ligettel párhuzamosan egy másik átkelő 
lenne -, valamint a sportpályánál egy parkoló kerülne kialakításra, aminek az eljárási 
rendjéhez, illetve az engedélyezéshez összesen 365.000,- Ft fedezetet kellene biztosítani. Ez a 
korábbiakban a tervezésnél nem lett biztosítva. Kérdés, hozzászólás hiányában feltette 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
285/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város belterületén, 
Hajnal u. - Sport u. csatlakozásánál 10 férőhelyes merőleges, 2 férőhelyes párhuzamos 
felállású személygépkocsi várakozóhely építésének valamint 2 db gyalogos- átkelőhely 
kijelölésének engedélyezési költségekre bruttó 365.000 Ft-ot biztosít a 045120-2 Mb. Hajnal -
Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények részletező kódon a 2021. évi 
költségvetés egyéb működési tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
VI/9. 2021. évi közbeszerzési terv módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a módosításra a belvíz program pályázat okán 
kerül sor, amiről szó volt a két ülés közötti beszámolóban is, a Csapadékvíz megtartás 
Mezőberény I. számú tározóban, ezt be kellett tenniük a közbeszerzési tervbe. Említette 
bizottsági üléseken, hogy reményeik szerint nem ez lesz az utolsó módosítás. Bíznak benne, 
hogy lesznek még olyan forrásaik, amire közbeszerzést kell lefolytatni. Megkérdezte, hogy 
van-e esetleg kérdés? /Nem volt./ Kérte, hogy szavazzanak. 
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
286/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását és gondoskodik a 
közbeszerzési terv módosításának az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján való (EKR-ben) közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
/A 2021. évi közbeszerzési terv I. sz. módosítása a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 
 
 
VI/10. „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben”, TOP-3.2.1-

16-BS1-2018-00089 pályázathoz a kiviteli munkák minőségének és ütemszerű 
előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertesének kiválasztása 

 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a feltételes közbeszerzést lefolytatták. Ha jól 
emlékszik, akkor szerdán lép hatályba az x nap utáni kihirdetés, illetve az, hogy 
megköthessék ténylegesen a szerződést. Megismételte, hogy feltételes módban, hogyha 
megkapják a többlettámogatást a beruházáshoz. Most ugyancsak feltételes módban a műszaki 
ellenőrt is ki kell választaniuk ahhoz, hogy a többletforrásokra igényt tudjanak tartani. Három 
ajánlat érkezett be. Ebből a legkedvezőbb ajánlatot Bíró Zsolt egyéni vállalkozó adta. Erre 
tettek javaslatot, hogy vele kössék meg feltételes módban a műszaki ellenőri feladatokra a 
szerződést. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tárgyalta, támogatta. Megkérdezte, hogy van-e 
kérdés, észrevétel? /Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
287/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése Mezőberényben”, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 pályázathoz a 
kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki 
ellenőri szolgáltatás nyújtása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, Bíró Zsolt egyéni vállalkozót 
(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) nevezi meg - aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette 3.100.000 Ft + 0 % Áfa = 3.100.000 Ft ajánlati árral. 
A megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele, a pályázatban foglalt műszaki-szakmai 
tartalom megvalósításához szükséges teljes fedezeti összeg rendelkezésre állása (az Irányító 
Hatóság a Megbízó által igényelt többletforrás jóváhagyása). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2021. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 




