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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021. november 29-én 

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

Debreczeni Gábor, Dévényi Csilla, Hőgye Szabolcs, Miklósik Ivett, Szilágyi 
Tibor, Tóth Zoltánné, Dr. Zuberecz Richárd képviselők. 
Távol maradtak az ülésről Dr. Burján Katalin, Madarászné Bereczki Zsuzsanna 
képviselők (távolmaradásuknak okát előre bejelentették). 

 
 
Jelen volt még az ülésen: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző, meghívottak, 

intézményvezetők, érdeklődők. 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte az ülés résztvevőit, a megjelenteket, és a 
kábeltelevízió nézőit. Hozzátette, mielőtt hozzákezdenének a napirendi pontok tárgyalásához, 
azelőtt szeretne kérni mindenkit, hogy amikor hozzászól, akkor vegye le a maszkot, 
egyébként pedig maszkot használnak. 
 
 
Megállapította, hogy az ülés lefolytatásának törvényi akadálya nincs, a 12 fős képviselő-
testület tagjai közül 10 fő jelen van az ülésen. Dr. Burján Katalin és Madarászné Bereczki 
Zsuzsanna jelezték, hogy nem tudnak részt venni az ülésen, mivel elnök asszony nagymamai 
örömök után van már, képviselő asszony pedig beteg.  
 
 
Ismertette, hogy aljegyző asszony Katona Katalint bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette a napirendi pontokat. Kérte levenni napirendről a 
„Madarász Ferenc és társai kérelme a Mezőberény, 061/22. hrsz. alatti ingatlan ivóvíz ellátása 
kapcsán” című bejelentést, mert a kérelmező visszavonta a kérését. Sürgősséggel kérte 
tárgyalni nyílt ülésen a „Gyalogos átkelőhely a 47-es úton a Kinizsi útnál” című napirendet, 
valamint zárt ülésen az „Ügyeleti ellátás szervezése” című napirendet. Kérte, aki a 
napirendeket és a felsorolt sorrendben történő tárgyalásukat el tudja fogadni, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
405/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
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    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 11/2021.(I.25.), 34/2021.(II.08.), 181/2021.(VI.11.), 182/2021.(VI.11.), 

221/2021.(VI.28.), 255/2021.(VIII.25.), 291/2021.(VIII.30.), 305/2021.(IX.14.), 
306/2021.(IX.14.), 309/2021.(IX.14.), 310/2021.(IX.14.), 311/2021.(IX.14.), 
312/2021.(IX.14.), 313/2021.(IX.14.), 314/2021.(IX.14.), 315/2021.(IX.14.), 
316/2021.(IX.14.), 317/2021.(IX.14.), 318/2021.(IX.14.), 337/2021.(IX.27.), 
340/2021.(IX.27.), 342/2021.(IX.27.), 346/2021.(X.07.), 348/2021.(X.07.), 
349/2021.(X.07.), 350/2021.(X.07.), 351/2021.(X.07.), 356/2021.(X.25.), 
358/2021.(X.25.), 359/2021.(X.25.), 360/2021.(X.25.), 361/2021.(X.25.), 
372/2021.(X.25.), 373/2021.(X.25.), 374/2021.(X.25.), 376/2021.(X.25.), 
377/2021.(X.25.), 378/2021.(X.25.), 379/2021.(X.25.), 380/2021.(X.25.), 
381/2021.(X.25.), 382/2021.(X.25.), 383/2021.(X.25.), 384/2021.(X.25.), 
385/2021.(X.25.), 386/2021.(X.25.), 387/2021.(X.25.), 388/2021.(X.25.), 
389/2021.(X.25.), 390/2021.(X.25.), 391/2021.(X.25.), 392/2021.(X.25.), 
393/2021.(X.25.), 394/2021.(X.25.), 395/2021.(X.25.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

II/2. Kimutatás a képviselő-testület, bizottságok tagjainak megjelenéséről 
II/3. Boldisháti erdőtelepítés – szaporítóanyag beszerzés 
II/4. Mezőberény Város Településrendezési Eszközei 2021. évi 11. sz. módosításának 

jóváhagyása 
II/5. Rekreációs központ tervezési feladatok 
II/6. Bérlakások felújítási terve 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
IV./ Értéktár Bizottság beszámolója 
V./ Koncepciók áttekintése, szükség szerint módosítása 
VI./ Bejelentések 

1./ Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
Könyvtára könyveinek természetes elhasználódás miatti 1/2021. törlési jegyzékének 
tudomásul vétele VI/1. 

2./ MVÓI óvodáinak zárva tartása téli szünetben VI/2. 
3./ A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására 

kiírt pályázat 2022. VI/3. 
4./ Szociális rendeletek felülvizsgálata VI/5. 
5./ Lakásrendelet módosítása VI/6. 
6./ Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény kérelme VI/7. 
7./ Temetői hulladéktárolók betonozása; járdák, bejárók rendbehozatala VI/18. 
8./ Intézményi átcsoportosítások VI/8. 
9./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VI/9. 1-4. 
10./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének V. 

számú módosítása VI/10. 
11./ Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség kérelme VI/11. 
12./ Közlekedésbiztonság javítása, forgalomtechnika VI/12. 
13./ „Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása” elnevezésű projekt keretén 

belül a kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása 
érdekében műszaki ellenőri szolgáltatás tervezési munkáinak tárgyában nyertes 
ajánlattevő kiválasztása VI/13. 

14./ 2022. évi start munkaprogramban való részvétel VI/14. 
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15./ VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 1-8. havi beszámolója VI/15. 
16./ Munkacsoport felállítása VI/16. 
17./ OPSKMM és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. átszervezés VI/17. 
18./ BetűNet Kft. kérelme Wenckheim film elkészítéséhez VI/19. 
19./ Gyalogátkelőhely a 47-es úton a Kinizsi útnál /sürgősséggel/ VI/20. 
20./ Egyéb bejelentés 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első 

bérlőinek kijelölése 
VII/2. 4237 jelű út (Bélmegyer – Mezőberény) térítésmentes tulajdonjog átruházása 
VII/3. Ügyeleti ellátás szervezése /sürgősséggel/ 

 
 
I./ napirend 
 
Tárgy: I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző kihirdette a 2021. október 25-i zárt ülésen, valamint a 
2021. november 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatokat. 
 
 
A képviselők részéről észrevétel nem hangzott el, a polgármester kérte a határozatok 
kihirdetésének tudomásulvételét. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
406/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. október 25-i zárt ülésen, és a 
2021. november 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
 
 
Tárgy: I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
 
 
Siklósi István polgármester írásos beszámolóját ismertette. A hulladékudvarral kapcsolatos 
beszámolóhoz kiegészítésként hozzátette, hogyha a döntéshozóknak tetszik ez a hely, 
elfogadják, akkor újabb döntést kell hozniuk arról, hogy nem a korábban fölajánlott helyet, 
hanem a József Attila utca 2. szám alattit biztosítanák számukra. Kérte, aki a beszámolót el 
tudja fogadni, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
407/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 



 4

II./ napirend 
 
Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
 
II/1. Beszámoló a 11/2021.(I.25.), 34/2021.(II.08.), 181/2021.(VI.11.), 182/2021.(VI.11.), 

221/2021.(VI.28.), 255/2021.(VIII.25.), 291/2021.(VIII.30.), 305/2021.(IX.14.), 
306/2021.(IX.14.), 309/2021.(IX.14.), 310/2021.(IX.14.), 311/2021.(IX.14.), 
312/2021.(IX.14.), 313/2021.(IX.14.), 314/2021.(IX.14.), 315/2021.(IX.14.), 
316/2021.(IX.14.), 317/2021.(IX.14.), 318/2021.(IX.14.), 337/2021.(IX.27.), 
340/2021.(IX.27.), 342/2021.(IX.27.), 346/2021.(X.07.), 348/2021.(X.07.), 
349/2021.(X.07.), 350/2021.(X.07.), 351/2021.(X.07.), 356/2021.(X.25.), 
358/2021.(X.25.), 359/2021.(X.25.), 360/2021.(X.25.), 361/2021.(X.25.), 
372/2021.(X.25.), 373/2021.(X.25.), 374/2021.(X.25.), 376/2021.(X.25.), 
377/2021.(X.25.), 378/2021.(X.25.), 379/2021.(X.25.), 380/2021.(X.25.), 
381/2021.(X.25.), 382/2021.(X.25.), 383/2021.(X.25.), 384/2021.(X.25.), 
385/2021.(X.25.), 386/2021.(X.25.), 387/2021.(X.25.), 388/2021.(X.25.), 
389/2021.(X.25.), 390/2021.(X.25.), 391/2021.(X.25.), 392/2021.(X.25.), 
393/2021.(X.25.), 394/2021.(X.25.), 395/2021.(X.25.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

 
 
Siklósi István polgármester az 55 db határozat végrehajtásáról szóló beszámolók elfogadását 
kérte, mivel a képviselők részéről észrevétel, kérdés nem hangzott el. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
408/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 11/2021.(I.25.), 34/2021.(II.08.), 
181/2021.(VI.11.), 182/2021.(VI.11.), 221/2021.(VI.28.), 255/2021.(VIII.25.), 
291/2021.(VIII.30.), 305/2021.(IX.14.), 306/2021.(IX.14.), 309/2021.(IX.14.), 
310/2021.(IX.14.), 311/2021.(IX.14.), 312/2021.(IX.14.), 313/2021.(IX.14.), 
314/2021.(IX.14.), 315/2021.(IX.14.), 316/2021.(IX.14.), 317/2021.(IX.14.), 
318/2021.(IX.14.), 337/2021.(IX.27.), 340/2021.(IX.27.), 342/2021.(IX.27.), 
346/2021.(X.07.), 348/2021.(X.07.), 349/2021.(X.07.), 350/2021.(X.07.), 351/2021.(X.07.), 
356/2021.(X.25.), 358/2021.(X.25.), 359/2021.(X.25.), 360/2021.(X.25.), 361/2021.(X.25.), 
372/2021.(X.25.), 373/2021.(X.25.), 374/2021.(X.25.), 376/2021.(X.25.), 377/2021.(X.25.), 
378/2021.(X.25.), 379/2021.(X.25.), 380/2021.(X.25.), 381/2021.(X.25.), 382/2021.(X.25.), 
383/2021.(X.25.), 384/2021.(X.25.), 385/2021.(X.25.), 386/2021.(X.25.), 387/2021.(X.25.), 
388/2021.(X.25.), 389/2021.(X.25.), 390/2021.(X.25.), 391/2021.(X.25.), 392/2021.(X.25.), 
393/2021.(X.25.), 394/2021.(X.25.), 395/2021.(X.25.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
II/2. Kimutatás a képviselő-testület, bizottságok tagjainak megjelenéséről 
 
 
Siklósi István polgármester megkérte Debreczeni Gábor elnök urat, hogy az ügyrendi 
bizottság döntési javaslatát ismertesse. 
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Debreczeni Gábor képviselő, ÜJKEB elnök beszámolt arról, hogy az ügyrendi bizottság a 
2021. június 23. és november 11-e közötti üléseken történő megjelenést vizsgálta. Ebbe 
beletartozik a képviselő-testületi ülések, valamint a bizottsági üléseken történő jelenlétek 
vizsgálata is. Az említett időszakban 19 képviselő-testületi ülés került megtartásra. Ezek 
alapján az ügyrendi bizottság azt javasolja, hogy ne alkalmazzon a képviselő-testület 
semmiféle tiszteletdíj csökkenést vagy megvonást egyetlenegy képviselővel szemben se, 
hiszen valamennyi képviselő és bizottsági tag eleget tett a kötelezettségének. Javasolják a 
bizottsági ülésen megfogalmazott határozati javaslat elfogadását a képviselő-testület felé. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, kiegészítése? 
/Nem volt./ Feltette szavazásra az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi 
Bizottság által javasolt határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
409/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK. számú 
rendeletének megfelelően a 2021. június 19. – 2021. november 19-ig terjedő időszakra 
vonatkozó képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésekről szóló 
kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete SZMSZ-ről szóló rendeletre. 
Az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő, bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj-
csökkenést nem alkalmaz. 
 
 
II/3. Boldisháti erdőtelepítés – szaporítóanyag beszerzés 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülésén 
tárgyalták, több kérdés is elhangzott az akkor jelenlévő előterjesztést készítő ügyintéző felé. A 
bizottság végül a két határozati javaslatot elfogadásra javasolta. Átadta a szót. 
 
 
Barna Márton képviselő furcsának tartja, hogy egy ajánlattételnél, aki elnyerte a pályázatot 
semmi visszajelzéssel - legalábbis írásban nem találkoztak vele - azt üzeni, hogy nincsen ilyen 
makk, és utána majd dupla áron veszik meg ezt a makkot. Megkérdezte, hogy valami 
magyarázatot azért lehetne kapni erről? Hozzátette, és ráadásul ők is szerezték be most 
másodjára ezt a makkot. 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy bizottsági ülésen elhangzott, hogy eredetileg makk 
vagy tölgyhajtásra, csemetékre kértek ajánlatokat. Akkor nem tudták, hogy be tudnak-e 
szerezni makkot vagy sem. Ennyit változott menet közben az ára a szaporítóanyagnak, mind a 
csemetéknek, mind pedig a makknak. Kolleganő most nincs itt, ő biztos részletesebben, 
hosszabban el tudná mondani, hogy milyen egyeztetéseket és milyen utánajárásokat folytatott 
le ahhoz, hogy egyáltalán legyen elültethető, elvethető makk. Azért ragaszkodnának a 
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makkhoz, mert annak a megmaradási esélye, a megfakadása lényegesen jobb, mint a 
csemetéknek. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel? 
 
 
Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök kérdése, hogyha elfogadásra kerül a határozati 
javaslat, akkor a vetésre mikor kerülne sor? Van-e esetleg már erre valamiféle időpont? 
 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy a lehető leghamarabb. 
 
 
Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök kérdése, december hónapban akár? 
 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy akár holnaptól hozzá tudnak kezdeni. 
Megkérdezte, hogy további kérdés van-e? 
 
 
Miklósik Ivett képviselő megkérdezte, hogy most biztos lesz makk? Lett velük egyeztetve? 
 
 
Siklósi István polgármester válasza: igen. További kérdés, hozzászólás hiányában feltette 
szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
410/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 339/2021. (IX.27.) sz. határozatának 
alábbi részét visszavonja: 
„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz-ú területek erdőtelepítéséhez szaporítóanyagok beszerzése tárgyában 
indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként  

- a „kocsányostölgy makk” tétel esetén a Nyírerdő Zrt-t (4032 Debrecen, Kartács u. 25.) 
nevezi meg 575.000,- Ft + 155.250,- Ft Áfa = 730.250,- Ft ajánlati árral, a megfelelő 
mennyiségű makk hiányában pedig  

- a „kocsányostölgy csemete” tétel esetén a Nyírerdő Zrt-t (4032 Debrecen, Kartács u. 
25.) nevezi meg 960.000,- Ft + 259.200,- Ft Áfa = 1.219.200,- Ft ajánlati árral” 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
411/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz-ú területekre tervezett erdőtelepítéshez kocsányostölgy makk beszerzése” 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Nyírerdő Zrt.-t (4032 Debrecen, Kartács 
u. 25.) nevezi meg 1.150.000,- Ft + 310.500,- Ft Áfa = 1.460.500,- Ft ajánlati árral. 
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
II/4. Mezőberény Város Településrendezési Eszközei 2021. évi 11. sz. módosításának 

jóváhagyása 
 
 
Siklósi István polgármester köszöntötte Kmetykó János urat, a város főépítészét, és a napirend 
előterjesztésére pedig megkérte aljegyző asszonyt. 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző tájékoztatásként elmondta, hogy a mezőberényi TESZK-
nek 11-es számú módosítása már korábban is volt testület előtt a véleményezési eljárás 
beindítása céljából. Ennek a keretén belül két módosítási cél kerülne elfogadásra és majdan 
átvezetésre. Egyrészt a Mezőberény 0103/9, 0105/27, 0105/28 és 0105/29 hrsz. alatti 
területeken napelempark és napelemes kiserőmű telepítésének lehetővé tétele, másrészt pedig 
a KEHOP Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése projekt megvalósíthatósága 
érdekében történő településrendezési eszközök módosítása történne meg. A véleményezési 
eljárás lefolytatásra került, a tárgyalás megtartásra került az állami főépítész által, illetve 
november 2. nappal megérkezett az állami főépítész záró szakmai véleménye is, melyben 
megfogalmazta, hogy a TESZK módosítás jóváhagyása jogszerűen megtehető. Kérte, hogy 
támogassák ennek az elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte főépítész urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni az 
előterjesztéshez? 
 
 
Kmetykó János főépítész annyit tett hozzá, hogy a rendelet módosítása előtt az előterjesztett 
határozati javaslatnak az elfogadása szükséges. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel? /Nem 
volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
412/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 83/2005.(II.25.)sz. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv terveit az alábbiak szerint módosítja: 
A Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 11.sz. módosítása miatt a külterületi 
SZE-2/2 jelű szerkezeti terve az SZE-2/2-11m jelű szerkezeti tervrészlet szerint módosul. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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Siklósi István polgármester elmondta, hogy a rendeletalkotáshoz, módosításhoz minősített 
többségre van szükség, legalább 7 igen szavazat kell hozzá. Kérte, aki el tudja fogadni a 
rendelet-tervezetet, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
27/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet 

módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.) 
 
 
Siklósi István polgármester megköszönte főépítész úr munkáját.  
 
 
II/5. Rekreációs központ tervezési feladatok 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy ennél a napirendnél a tervezett rekreációs 
központtal kapcsolatos döntést kellene meghozniuk. A Megyei Önkormányzattal közösen 
szeretnék a tervezési feladatokat ellátni. A Megyei Önkormányzat 7.400.383,- Ft-ot tud 
biztosítani forrásként a tervezéshez. A 400 m2-es épület bruttó 300 milliós kivitelezési 
költsége mellett 15-16 millió Ft körüli tervezési költséggel lehet számolni. Általában 5% a 
pályázatban biztosított forrás erre. Amennyiben majd a későbbiekben megnyerik a pályázatot, 
akkor ezt ebből tudják finanszírozni, de előtte ki kell választaniuk a tervezőt. Ez úgy történik, 
hogy a Békés Megyei Önkormányzathoz is, illetve a mezőberényi önkormányzathoz is be kell 
adniuk a meghívott tervezőknek az ajánlatukat, és ezt követően, hogyha mind a megye, mind 
pedig a helyi önkormányzat ugyanazt választja ki, akkor lehet utána szerződést kötni a 
tervezővel. A megyével leegyeztetve meghívásra került a három tervező iroda: Bagdi Tervező 
Iroda Békéscsaba, Fajzi Építész Stúdió Békéscsaba, és Marton Tervező Iroda Szolnok. 
Ahhoz, hogy biztonsággal meglegyen a költsége a tervezésnek, ahhoz kellene a képviselő-
testületnek 8 millió Ft összeget biztosítania a következő évben a költségvetésbe betervezve 
erre a célra. Átadta a szót. 
 
 
Barna Márton képviselő megkérdezte, hogy ezek az irodák megtekintik, hogy mit is kell 
tervezni? Személy szerint az állagával nincs tisztában, mert csak kívülről látta, hogy mennyire 
mélyrehatóan kell majd hozzányúlniuk? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy az épület a tervezők által felmérésre került. 
Megállapították, hogy a tetőszerkezet egészen jó állapotban van. Egy-két helyen van kisebb 
probléma a faszerkezettel, a héjazatot viszont mindenféleképpen cserélni kell. A falak 
megfelelő állapotban vannak, kevésbé vizesek, de ennek ellenére kell egy szigetelést 
megvalósítani. Az összes feltételt ismerik. Meg lehet teremteni ebben az épületben. Közel 400 
m2 alapterületen tudnak tervezni fizioterápiás kezelésekhez, reumatológiai kezeléshez, illetve 
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gyógymedence megépítéséhez, szauna és merülő medence építéséhez mindazt, ami szükséges, 
amit a jogszabályok előírnak. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő csak annyit szeretne kérdezni, hogy átutalták azt a 7.400.000 Ft-ot 
Mezőberénynek a megyei önkormányzattól? 
 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy nem fogják átutalni, ugyanis közvetlenül a 
tervezőnek fogják utalni majd. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő kérdése, és ki fogja írni a pályázatot 
 
 
Siklósi István polgármester válasza, hogy ez még nem dőlt el pontosan. Igen, megkérdezte a 
képviselő asszony által is megkérdezett elnök urat, a megyei önkormányzat alelnökét arról, 
hogy akkor hogyan és miként lehet pályázatokat írni. Miután ő nem nagyon van benne ebben 
a dologban, azt kérte, hogy forduljon vagy a megyei elnökhöz, vagy pedig a megyei 
jegyzőhöz. Megyei jegyző úr azt mondta, hogy azt a támogatást tudják nyújtani 
projektmenedzsmentben, mint amit eddig is nyújtottak. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő kérdése, és akkor nem írják meg a pályázatot, vagy ha a segítségüket 
kérik, nem fognak segíteni? 
 
 
Siklósi István polgármester nagyon örül annak, hogy alpolgármester úr ott volt, amikor 
telefonon beszélt Horváth Mihállyal, mert azt mondta, hogy sem az előkészítést, sem a 
tervezést nem tudják vállalni, viszont tudnak javasolni olyan cégeket, akik akár terveznek, 
akár az előkészítést elvégzik. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő hozzátette, hát ez is jó, hogyha ők tudnak javasolni. 
 
 
Siklósi István polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat is tud javasolni. 
Megkérdezte, hogy van-e további kérdés? 
 
 
Barna Márton képviselő még egyet szeretne kérdezni, mert látja, hogy parkolóknak a 
kialakítása is hozzátartozik, hogy ez hány gépkocsira vonatkozna? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy ez majd attól függ, hogy mekkora kapacitásra lehet 
kialakítani itt a rendelőket és egyebeket, mert attól függ, hogy hány mozgáskorlátozott 
parkolót, hány sima parkolót kell építeni. Itt az előzetes megtekintés alapján azt mondták, 
hogy legalább 3 mozgáskorlátozott parkolót kell építeni. Minden parkolót telken belül kell 
kialakítani. Ez már most az építészeti előírás. Ha nem tudják belül megvalósítani, akkor az 
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önkormányzatnak kell fizetnie parkolónként x millió Ft-ot, amiből máshol építhetnek 
parkolót. 
 
 
Miklósik Ivett képviselő megkérdezte, hogy a megye mekkora összeget biztosít magára a 
beruházásra? 
 
 
Siklósi István polgármester tudatta, hogy a beruházásra semennyit. Azt Top-os pályázatból 
tudják megpályázni. Előreláthatólag olyan 300-350 millió Ft körüli összeget tudnak 
megpályázni. Ebből mintegy 300 millió Ft, ahogy említette is a kivitelezés költsége, a többi a 
tervezés, projektmenedzsment, műszaki ellenőr stb. költsége.  
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
413/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rekreációs központ 
kiépítése Mezőberényben” projekt tervezési munkáira a Békés Megyei Önkormányzat által 
biztosított bruttó 7.400.383,- Ft összegen felül maximum bruttó 8.000.000,- Ft összeget a 
város 2022. évi költségvetésébe betervez.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői ajánlattételi felhívást: - Bagdi Tervező Iroda 
Bt. - 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33., - Fajzi Építész Stúdió Kft. - 5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 18/C I./1., - Marton Tervezőiroda Kft. - 5000 Szolnok, Vidra u. 10. részére 
küldjék meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
II/6. Bérlakások felújítási terve 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy következő évre a képviselő-testület szeretné, 
hogyha előretervezetten történnének meg a bérlakások felújításai. Ez eddig is tulajdonképpen 
így történt, mert a legszükségesebbeket próbálták megvalósítani, ám azt el kell mondani, hogy 
többek között a bérlakások építésére tartalékoltak forrásokat, ezért csak a legszükségesebb 
felújításokat végezték el az előző években. Ennek a tartalékolásnak, ha úgy tetszik 
spórolásnak az eredménye a Mikszáth Kálmán utca 3. szám alatti 20 bérlakás. Az 
előterjesztésben szerepelnek számok arra nézve, hogy nagyobb felújításokra mennyit 
fordítanának. Nagyobb felújításon értik a hemplattoknak a kicserélését, elsősorban a Békési út 
2. szám alatti ingatlannál, az íves ablakaik cseréit a Békési úton lefele a Tavasz utca felé. 
Ezek lennének a nagyobb felújítások, illetve alkalmanként előfordul, hogy kazánt kell cserélni 
egy-egy lakásban, vagy éppen szőnyegpadló cserére van szükség. A működtetéshez szükséges 
részekre van egy 10%-os keret javasolva, festések, szaniterek javítása, cseréje, esőcsatornák 
tisztítása, tetőszigetelés, javítása, cserepezés javítása, kapu, nyílászárók javítása, stb., stb., 
tehát olyan, a működéshez szükséges karbantartások, javítások, amik nélkül nem tudnak 
működni a bérlakások. És egy harmadik kör, vis majorra, rendkívüli esetekre tartalékképzés, 
váratlan, előre nem tervezhető javítások, viharkárok, illetve mindenféleképpen szeretné 
fölhívni a figyelmet arra, hogy reménykednek abban továbbra is, hogy lesznek olyan állami 
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források, amit bérlakásépítéshez biztosítanak, akár pályázati keretben, akár másként. Ha 
viszont ilyen lesz, akkor ahhoz önerőt kell összegyűjteniük, ugyanúgy, mint ahogy a mostani 
bérlakásokhoz is összegyűjtötték, és emiatt van viszonylag magas aránnyal meghatározva a 
vis majorra, a tartalékképzésre az összeg. A százalékos aránynak az alapja az előző évben, 
most a 2021-es évben a bérlakásoknál vezetett elkülönített számlára beérkező, azon található 
összeg. Átadta a szót. 
 
 
Miklósik Ivett képviselő bizottsági ülésen tett egy javaslatot. Polgármester úr által is 
elhangzott, hogy az elmúlt években a Mikszáth utcára, építkezésre és a Békési 12-re költötték 
a bevételeiket a bérlakásokból, és nem nagyon nyújtanak, sőt egyáltalán a felújításokra a régi 
épületeikre, és javasolta, hogy egy 40%-nyi legyen a felújításra szánva. Ez évi bruttó 
21.600.000 Ft, a 10% maradjon meg, de 50% még így is megmaradna a tartalékra. Tehát 
évente ott is 27 millió bruttó gyűlne a számlájukon. Ha lenne ilyen pályázat, ahol újabb 
bérlakásokat lehetne építeni a pályázati kereteken belül, akkor azt mindenképp tudná 
támogatni. Kérte a testületet, hogy ezt gondolják át. 
 
 
Siklósi István polgármester annyi pontosítást szeretne hozzáfűzni, hogy a Békési úti lakásokra 
nem költöttek ebből a pénzből. A Mikszáth 3., az valóban ebből készült. Továbbadta a szót. 
 
 
Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök megkérdezte, hogy az elmaradt felújításoknak az 
összegét, azt tudják nagyjából, hogy mennyi kellene ahhoz, hogy lakható, élhető, meg 
korszerű legyen az önkormányzati bérlakás állomány? 
 
 
Siklósi István polgármester szerint nagyon nehéz megmondani. Különösen azért nem, mert 
nem tudják, hogy a következő évben milyen árakkal kell számolni. Az előterjesztéshez 
mellékelve vannak azok a felújítási, karbantartási dolgok, amiket a lakásügyi előadó 
összegyűjtött már az előző testületi ülésre. Az összes pénzt rá lehetne költeni, és még akkor is 
maradhatnának el olyan dolgok, amit a lakók szeretnének. Például a kapucsengőrendszer 
felülvizsgálata stb., ami szükséges ugyan a működéshez, de nem biztos, hogy az a 
legfontosabb. Nem tudja megmondani most, hogy mennyi kellene. Azt látja, hogy itt 
lakásonként föl van sorolva, hogy melyik lakáshoz mit kellene megvalósítani. Nagyon 
részletes a kigyűjtött probléma. 
 
 
Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök csak annyit szeretett volna - mivel a lista elég népes és 
hosszú - lehet, hogy megfontolandó lenne a Miklósik Ivett képviselőtársuknak a javaslata, 
miszerint növeljék ennek a részarányát, amelyet felújításra szánnának. Azért, mert nyilván itt 
a nyílászáróknak a korszerűsítése, vagy éppen cseréje a tél közeledtével egyre égetőbbé válik, 
vagy a kazáncsere, vagy lehetne sorolni ezt a sort, úgyhogy tenne egy javaslatot, legalábbis 
támogatná, hogy szavazzák meg azt a határozati javaslatot is. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, igen, van egy módosító indítvány, azt fogja feltenni 
szavazásra először, hogyha nem lesz másik. Utolsó módosítót kell megszavaztatni. 
Megkérdezte, hogy van-e más hozzáfűzni való, kiegészítés? 
 



 12 

Szilágyi Tibor képviselő hozzáfűzte, a c.) pontban van ez a 65%, aminek a terhére szeretnék 
az a.) pontot módosítani, abban a tartalékképzés, az rendben van. A vis major rendkívüli eset, 
felhasználás, az milyen módon lehetséges, mert neki ez úgy tűnik, mint hogyha nem egy kőbe 
vésett 65% lenne ez a c.) pont, ami megmarad mindenképpen? 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, hát nem egy kőbevésett a 65%, mert attól függ, hogy 
mennyi marad, hogy milyen váratlan, előre nem tervezhető javításra van szükség, például 
viharkár esetén, vagy egyéb olyan természeti katasztrófa esetén, amire nem tudnak előre 
felkészülni. Sőt, hát tulajdonképpen az is benne van, hogyha az a.)-ból nem tudják 
megvalósítani a kazáncserét, mert tízet kell kicserélni a következő évben, akkor arra is át kell 
csoportosítani. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, módosító javaslat esetleg? /Nem 
volt./ A módosító javaslatot tette föl először szavazásra, ahogy képviselő asszony jelezte, az 
a-nál 40%, a b-nél 10% és a c-nél 50%. Az összegeket elmondta, hogy akkor melyiknél 
mennyit jelent ez. Kérte, aki a módosító javaslatot el tudja fogadni, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 
 
414/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bérlakások felújítását az alábbiak 
szerint rendeli el: 
Az előző évben lakásbérleti díjakból befolyt összeg 

a.) 40%-át nagyobb felújításokra,  
b.) 10% működtetésre, 
c.) 50% vis major, rendkívüli esetekre, tartalékképzésre 

2022-ben el kell végezni: 
a.) terhére (kb. bruttó 21.600.000,- Ft) 
- Békési út 2. burkolt csatorna és burkolata (hemplatt) felújítását, 
- Békési úti lakások íves ablakainak cseréje, 
- alkalmanként kazán cserék, szőnyegpadló csere 
b.) terhére (kb. bruttó 5.400.000,- Ft) 
- festések, szaniterek javítása, cseréje, esőcsatornák tisztítása, tetőszigetelés javítása, 

cserepezés javítása, kapu, nyílászáró javítás, stb. 
c.) váratlan, előre nem tervezhető javítás, pl. viharkár (kb. bruttó 27.000.000,- Ft). 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Majoros Beáta lakásügyi ügyintéző 

Határidő: értelem szerint 
 
 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy dr. Burján Katalin elnök asszony most nem fogja 
tudni elmondani a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a 
beszámolót, de a táblázat magáért beszél. A polgármester által hozott döntésekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy az első 10 hónapot zárták le október 31-ével. 53,33% lett a 
teljesítés, időarányosan 83,3% lenne, de azt is tudni kell, hogy kedden fogja a Kft. az utolsó 
adag tűzifát kiosztani, onnantól kezdve ez a rendelkezésre álló forrás teljes egészében 
felhasználódik. Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el a beszámolókhoz, ezért kérte az 
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elfogadásukat. Kérte, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
415/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
III./ napirend 
 
Tárgy: Az adóbevételek alakulásának értékelése 
 
 
Siklósi István polgármester adóbevételek alakulásának értékelése. Aljegyző asszonyé a szó, és 
gondolom, hogy majd megkérjük az adócsoportot is. 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző elmondta, hogy minden évben ebben az időszakban, a 
novemberi testületi ülésen szokták behozni az adóbevételek alakulásának az értékelését. Ez 
erre az ülésre is elkészült az elmúlt év összefoglalásaképpen. El kell mondani, hogy a 
településükön jelenleg a helyi adómegállapítás: az építményadó, a telekadó, a 
magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó, és a helyi iparűzési adóra terjed 
ki, települési adó itt nem került bevezetésre. Összességében áttekintve az anyagot úgy 
gondolja mindenkinek látható, hogy a befizetési hajlandóság, az adóbefizetés, az viszonylag 
jónak mondható így Mezőberény tekintetében. Nagyon fontos, hogy ahogy a koronavírus az 
életük minden területén és a munkájuk során is sok akadályt gördített eléjük, úgy az adó 
tekintetében is hatással bírt, hiszen a járványhelyzettel összefüggésben megjelent kormányzati 
intézkedések itt is negatív irányban módosították az önkormányzatok adóbevételeinek 
alakulását. 2020. január 1. napjától a gépjármű adóbevétel 100%-a e a központi költségvetést 
illeti meg, ugyanakkor az adóztatás, annak minden költségével együtt 2020. december 31-ig, 
illetve a hátralékos adó behajtása mind a mai napig az önkormányzatok költségvetését terheli. 
2020 decemberében jelent meg egy kormányrendelet, amely kimondta, hogy 2021. évben 
végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az 
ugyanazon helyi adónak, települési adónak a rendelet hatályba lépése napján hatályos és 
alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adó mértéke. Itt még nem írták 
bele konkrétan, de azóta megjelent a friss kormányrendelet, ez ugyanúgy érvényes lesz a 
következő évre is. Tehát új adót bevezetni, illetve adómértéket emelni továbbra sem lehet. Azt 
hiszi mindenki tud róla, látja és tapasztalja, hogy a helyi iparűzési adó esetében a közép- és 
kisvállalkozások, mikro-, kis- és középvállalkozások esetében jelent meg egy kvázi 
könnyítésnek mondható szabályozás, mely alapján akiknél a nettó árbevétel, vagy 
mérlegfőösszeg, a 4 milliárdot nem haladta meg és az erről szóló nyilatkozatukat 2021. 
február 15. napjáig a NAV-on keresztül benyújtották, élhettek a 2021. évben esedékes 
adóelőleg 50%-a elengedésének a lehetőségével. Ennek következtében a 2022. május 31. 
napjáig benyújtandó HIPA bevallások esetében az adó mértéke 1,9%-ról 1%-ra csökken. Itt is 
elmondható az, hogy a következő évre is várható ilyen kormányzati szabályozás, és úgy tudja 
ez is megjelent. Erről konkrétumok értelemszerűen majd fognak megjelenni és közzétételre 
kerülnek a vállalkozók tájékoztatása érdekében. Összegek gyakorlatilag végig feltüntetésre 
kerültek itt az előterjesztésben, én ezeket most egyesével pont ezért nem ismerteti, mert 
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mindenki elolvashatta, illetve közzétételre is kerülnek maguk az előterjesztések, tehát 
megismerhető. Ha valakinek ezzel kapcsolatban van kérdése, akkor szívesen állnak 
rendelkezésre, akár Ő, akár a kolléganője, aki a mindennapi gyakorlati tevékenységben is 
benne van. A másik nagy része ennek az előterjesztésnek a végrehajtási tevékenység, 
követeléskezelés, hiszen kiemelten fontos az, hogy az önkormányzati működést biztosító 
adótételek határidőben befizetésre kerüljenek, és biztosítsák ezzel azt a bevételi kört, amivel 
az önkormányzat gazdálkodhat. Ennek a végrehajtási tevékenységnek az elemei is 
bemutatásra kerültek, hogy milyen módon lehet ennek eleget tenni. Ez egy folyamatos, napi 
szintű feladat, amit a kollegák lelkiismeretesen, napi szinten végeznek. Remélhetőleg az év 
végére már azt tudják mondani, hogy jelentős eredménnyel. Ennyit szeretett volna 
nagyvonalakban elmondani. Kérdésekre válaszolnak. Kérte, hogy támogassák az 
előterjesztést. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte Czirbuly Zoltánnét, az adócsoport vezetőjét, hogy 
kíván-e kiegészítést tenni az írásos anyaghoz? /Nem kívánt./ Átadta a szót a képviselőknek. 
 
 
Miklósik Ivett képviselő megkérdezte, hogy az adóbevételek alakulása direkt lett ennyire 
alacsonyra tervezve, vagy csak elírás, hogy most csak 120 millió volt betervezve, tavaly meg 
220? 
 
 
Czirbuly Zoltánné vezető-főtanácsos azt a választ adta, hogy nem direkt lett így tervezve, 
hanem nem tudták, hogy mennyi lesz egyáltalán, hogy a kis- és középvállalkozások közül 
hányan fogják benyújtani február 15-ig a nyilatkozatukat. Ennek mekkora lesz az összege. 
Számoltak egy irányszámmal 700 vállalkozás esetében, de nem tudták, hogy mindenki 
benyújtja-e ezt a nyilatkozatát, vagy sem. Tudták, hogy körülbelül olyan 6 vállalkozás van, 
akinek a 4 milliárd Ft-ot meg fogja haladni az árbevétele. Ők velük nyilván másképp 
számoltak. Sok olyan bizonytalan tényező volt a tervezés során, ami alapján ezt pontosan 
ebben az évben sem és a korábbi években sem lehetett beállítani, hogy mennyi lesz az az 
összeg, ami be fog folyni végül is az önkormányzatnak, és ezért inkább amellett maradtak, 
hogy inkább alul terveznek, mint olyan bevételt tervezzenek be, ami nem biztos, hogy be fog 
folyni, illetve nem biztos, hogy akkora mértékben fog befolyni, mint amennyit terveznek. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, a legnagyobb bizonytalanságot a lefelezett iparűzési 
adónak a mennyisége, hogy abból mennyi fog kijönni, az okozta. Úgy tervezték, hogy biztos 
bejöjjön az, amit terveznek. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés, észrevétel? /Nem volt./ 
Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
416/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi adóbevételek alakulásának 
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző 
Határidő: értelem szerint 
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IV./ napirend 
 
Tárgy: Értéktár Bizottság beszámolója 
 
 
Siklósi István polgármester megkérte alpolgármester urat, hogy ismertesse a beszámolót. 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester elmondta, hogy minden évben sor kerül arra, hogy az Értéktár 
Bizottság beszámoljon munkájáról. Mindig elhangzik, hogy 2013-ban alakult a bizottságuk, a 
megyében az elsők között. Minden évben valamilyen szempont szerint számolnak be a 
bizottság tevékenységéről. Most is egyfajta ilyen tevékenységi bemutatót készítettek. Jelenleg 
132 érték van az értéktárban. A törvény szerint minden évben fontos feladatuk az is, hogy 
megismertessék a lakossággal, hogy milyen értékek vannak Mezőberényben. A Városháza 
emeletén láthatják a sarokban azt a polcos szekrény kiállítást, amelyet pályázaton nyertek, 
mely egy mobil alkalmazás arra, hogyha valahova meghívják őket, akkor az értékeiket ezen 
mutatják be. Megjegyezte, hogy ezen szoktak helyet kapni az értékek, méz stb. Korábban már 
szóvá is tették, hogy elfogyott a Kojak nyalóka, jó lenne, hogyha pótolnák. Nyilvánvaló az 
érdeklődő nem tudta azt, hogy az egy érték, és hogyha kapnak ilyet, akkor kiteszik, ha pedig 
nem kapnak, akkor nem. Ezúton is megköszönte mindazoknak, akik akár a mézzel, akár a 
nyalókával, akár más kiállítási tárggyal támogatták az értéktári bemutatójukat. Évente 
pályáznak, ahogy elhangzott már itt a polcrendszerre, más egyebekre is, egy Hung nevezetű 
pályázat szolgálja ezt a célt. Nagy sikere volt korábban a gyerekek számára készített kiállítás 
a piaccsarnokban. Egyébként mindig is törekszenek arra, hogy ahol az értéktár megjelenik, ott 
a gyerekeket is bevonják az értéktári munkába, legalábbis a játék szintjén. Sajnálatosan nem 
tudtak arról, hogy a Mezőberényi Általános Iskola is egy ilyen országos vetélkedőn vett részt 
szép eredménnyel, amihez ezúton is gratulált, bizonyára tudtak volna segíteni nekik, hogyha 
tudnak erről. A Kossuth Rádió országjáró műsorában elhangzott az értéktári tevékenység, 
illetve vannak olyan programjaik, amikről lehet, hogy - akár az ő hibájukból is - nem is tudják 
a programon résztvevők, hogy az értéktári tevékenységben vesznek részt. Például minden 
évben Bak Mihály szobránál koszorúzást rendeznek más szervezettel, nem az értéktár, de Bak 
Miska bácsi tevékenysége az értéktár része. A játszótérnél volt ilyen program. Irányi István 
emléktábláját avatták, illetve koszorúzták meg. A mazsorett fesztiválon igen sokan részt 
vettek, a mazsorett is az értéktár része. Kerékpáros városnézés volt az értékeik nyomában. A 
szlovákok gasztronómiai tevékenysége szintén az értéktár része, rendszeresen találkoznak az 
ő munkájukkal. Nagy eredménynek tartják, hogy a múzeumban a „Velünk élő múlt” címszó 
alatt az értéktáruk igen részletesen bemutatásra került, mindjárt a nagyteremben. Igen 
részletesen tájékozódhatnak az értéktár tevékenységéről, illetve egy másik teremben egy 
arcképcsarnok került kiállításra a múzeumban, aminek a fejlesztése folyamatban van, Orlai, 
Petőfi és Szabó Árpád életével és más kiemelt személyek életét is legalábbis fotó szinten 
láthatják ott. Példának hozhatja még, hogy az Alföld Turista Egyesület felkérésére városi 
vezetésen vettek részt, ahol az ország összes turista egyesülete - aki eljött - részt vett ezen a 
bejáráson és megismerhették Mezőberény értékeit. Legutóbb a facebook-on versenyt 
rendeztek az értékek bemutatásából és tippelni lehetett, hogy melyek azok az értékek, 
amelyek már az értéktárban vannak, és melyik az az érték, ami értéktárban lehetne, de még 
nem került felvételre. 5 héten keresztül ment ez a verseny. Az elmúlt évi munkáról még 
röviden elmondta, hogy 11 javaslat érkezett ebben az évben. 7 ajánlást fogadott el a bizottság, 
4 ajánlást átírásra, átdolgozásra javasolt, 1 megyei értékre tettek ajánlást, és két már meglévő 
értéket módosítottak. Gyakran előfordul, például a II. kerületi evangélikus templom esetében, 
hogy több javaslat is érkezett a templommal kapcsolatban, de máshol is ez előfordul, tehát ez 
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a módosítás ilyesmiket takar. Az elfogadott értékek közé felvételre kerültek: dr. Gschwindt 
András munkássága, dr. Irányi István munkássága, a guba kenyér, a mezőberényi német 
népviselet, Tudós Kemény Pál tevékenysége, Szabó Antal tevékenysége és munkássága, a 
berényi német disznótor, és a német disznótoros ételek. Igen nagy a támogatottságuk a civilek 
és a művelődési központ részéről. Megköszönte mindenkinek, aki részt vesz ebben a 
tevékenységben, illetve a bizottságuk munkáját Kovácsné Nagy Krisztinának és Kisari 
Miklósnak. Kérte a beszámoló elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester átadta a szót a képviselőknek. 
 
 
Miklósik Ivett képviselő érdeklődni szeretne, hogy az idei évben nem sikerült a Hung 2021.-
et megnyerni, mert nem látja? 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester azt a választ adta, hogy az idén is beadták a pályázatot és 
nyertek is, viszont a megvalósítása „csúszott”. Ennek a megvalósítása akkor volt, amikor a 
települések Szováta kivételével itt voltak Mezőberényben. Ezen a képviselők közül többen is 
részt vettek a Töltött Káposzta Fesztivál előtt, amikor a kulcsos műtárgyat átadták, és akkor 
volt itt egy értéktáras bemutató is a településen. 
 
 
További kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
417/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
Mezőberény végzett munkájáról szóló XV. beszámolót elfogadja. Megköszöni az Értéktár 
Bizottság tagjainak és az értéket ajánlóknak a munkáját. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
V./ napirend 
 
Tárgy: Koncepciók áttekintése, szükség szerint módosítása 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy fő napirendi pontként, tervezetten került 
előkészítésre ez a napirend. A táblázat az előterjesztés mögött részletesen tartalmazza azt, 
hogy mely koncepció meddig hatályos, illetve azt is, hogy melyik határozatokkal lett ezekről 
döntés hozva. Ennek a keretében átvizsgálásra került az, hogy melyek azok, amelyek lejárnak, 
vagy még el sem készültek. Ilyen a Város Környezetvédelmi Programja. Ez folyamatban van, 
és a többieket is, amelyikkel lejárati gondjaik vannak, azt a munkatervben meghatározottan 
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szeretnék jövőre átdolgozni, illetve kiegészíteni, amelyiket kell. Jelezte, hogy a munkatervhez 
a javaslatokat 2021. december 9-ig kérik. Azoknak a koncepcióknak a felülvizsgálatát, 
amelyek lejártak, bedolgoznák a munkatervbe. Megkérdezte, hogy van-e vélemény, 
észrevétel, kiegészítés? 
 
 
Barna Márton képviselő elmondta, hogy a Mezőberény Város Fenntartható Fejlődésével 
kapcsolatban nincs semmi komment a szélén, hogy ezt nem akarják vizsgálni, vagy csak 
elfelejtették odaírni, mert ’18-ig volt? 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző kiemelte, hogy ez nem egy kötelező program. Ennek az 
előkészítése és összeállítása egy pályázat keretében történt meg. Gyakorlatilag itt ebben a 
körben a kötelezően, illetve a rendszeresen használt, felülvizsgált programok lettek besorolva. 
Ez az Agenda, ez értelemszerűen szintén belekerült, mert egy nagyon jól használható, jó 
elemeket tartalmazó összeállított dokumentum, viszont ennek nem kötelező a felülvizsgálata. 
Esetleg célszerű majd, ha olyan pályázat adódik, vagy pedig olyan területtel dolgoznak, akkor 
ezt előtérbe helyezni, de jelen pillanatban ez nem feltétlenül indokolt. 
 
 
Dévényi Csilla képviselő a környezetvédelmi program folyamatban lévő fázisáról szeretne 
kérdezni, hogy mit is takar? Annyit szeretne ehhez kapcsolódóan elmondani, hogy a 
közelmúltban két Békés megyei egyetemi hallgató foglalkozott ezzel a témával, éppen 
Mezőberény környezetvédelmi programját dolgozták föl az egyetemi tanulmányaik alatt, és 
már felvette velük a kapcsolatot, és rendelkezésére is bocsájtották az elkészült anyagot. 
Hogyha ezzel tudnak esetleg segíteni ennek a programnak a felújításában, akkor lehet, hogy jó 
lenne, és szívesen rendelkezésre bocsájtják ők, hogyha a nevüket is megemlítik a munkában. 
 
 
Siklósi István polgármester szerint biztosan tudják használni. A hivatalon belül van egy 
környezetvédelemmel is foglalkozó kollegájuk. Ötösre vizsgázott, a szakdolgozata is ötös lett. 
Az Ő vezetésével, segítségével gondolták befejezni ezt a folyamatot, de hát természetesen 
jelezzék, hogy kik ezek, és akkor fölveszik velük a kapcsolatot.  
További vélemény, észrevétel nem hangzott el. Kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
418/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt 
táblázat szerint a koncepciók felülvizsgálatát. A szükséges módosítások, átdolgozások 
tekintetében a képviselő-testület a 2022. évi munkatervében rögzíti a tárgyévben való 
napirendre tűzésüket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
/Szünet 1620 – 1630/ 
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VI./ napirend 
 
Tárgy: Bejelentések 
 
1./ Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
Könyvtára könyveinek természetes elhasználódás miatti 1/2021. törlési jegyzékének 
tudomásul vétele VI/1. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte az intézményvezetőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni 
az anyaghoz? /Nem kívánt./ Megkérdezte a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdezni, vagy 
hozzászólni ehhez a napirendhez? /Szintén ne kívántak./ Feltette szavazásra a határozati 
javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
419/2021.(XI.29.)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 1/2021-
es törlési jegyzékében felsorolt könyvek törlési jegyzékét törölte. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
2./ MVÓI óvodáinak zárva tartása téli szünetben VI/2. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte intézményvezető asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést 
tenni az előterjesztéshez? /Nem kívánt./ Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e 
kérdezni, észrevételt tenni? /Nem kívántak./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
420/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye részére, hogy 2021. december 27. és 2021. december 31. között az 
Intézmény óvodái zárva tartsanak. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
3./ A Városi rendezvények támogatására és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására kiírt 
pályázat 2022. VI/3. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a bizottságok tárgyalták ezt a napirendi pontot is. 
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Véleménye szerint elég egyértelmű. A bizottsági üléseken elhangzottakra való tekintettel 
javasolja, hogy kerüljön bele, hogy „Hiánypótlásra nincs lehetőség a pályázatoknál.”. 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester néhány kiegészítést szeretne tenni, amelyet a pályázók 
figyelmébe is ajánl. Meg fogják kapni, vagy letölthették már a pályázati adatlapot. A 
következő év kiemelt szlogenje, vagy vezérmotívuma, hogy így mondja: Orlai 200. Jövőre 
lesz 200 éve születésének évfordulója Orlai Petrics Somának. Ez október hónapban lesz 
esedékes, ezért arra kérik a pályázókat, hogy a pályázatoknál Orlai tevékenységét, 
művészetét, emberségét helyezzék az előtérbe. Azért is fontosnak tartják még ezt a 200. 
évfordulót, mert a következő évben, ’23 januárjában Petőfi születéséről emlékeznek meg, és 
úgy gondolja, hogy ez az Orlai évforduló bevezetése, felvezetése lenne Petőfi évfordulójának, 
és a ’23-as év pedig Mezőberény újra telepítésének a 300. évfordulója. Tehát ekkor 
kezdenének sűrűsödni az események. Nagyon fontos, hogy a lakosság is kapjon tájékoztatást 
arról, hogy a szervezetek, az egyesületek milyen rendezvényeket tartanak, hiszen a pályázat 
kiírásában fontos szerepet kell, hogy kapjon az, hogy minden mezőberényi lakos látogathassa 
ezeket a rendezvényeket, és hogyha nem tudnak róla, akkor nem tudnak látogatni sem. 
Tegyék közzé a szervezetek az időpontjaikat. Nagyon fontosnak tartja még azt kiemelni, hogy 
azokat az időpontokat, amelyekre a rendezvényeiket tervezik, mindenféleképpen egyeztessék, 
illetve jelentsék be a művelődési központnak, hiszen az egyeztetés ott történik. Jövőre is már 
több olyan eseménynek van fix időpontja, amire, ha rászerveznek, akkor egyik rendezvény 
sem lesz sikeres, tehát nagyon fontos lesz itt az időpontoknak az egyeztetése ebben az 
esetben.  
A polgármester úr javaslatához - illetve Miklósik Ivett képviselő asszony vetette fel bizottsági 
ülésen a hiánypótlást – annyit tett hozzá, hogy nem szerepelt eddig a hiánypótlás a pályázati 
kiírásban. Ezzel gond nem is volt. A gyakorlatban úgy történik, hogy a civil szervezet beadja 
a pályázatot, itt a Városházán a dolgozó átnézi, és hogyha valami hibát lel benne, akkor 
felveszi a kapcsolatot a pályázat beadójával, és megbeszélik, hogy milyen probléma van. 
Tudomása szerint eddig a pályázók felől nem érkezett egyszer sem olyan igény, vagy kérés, 
hogy legyen lehetőség javításra. Amennyiben azt mondanák, hogy akkor legyen erre 
lehetőség, akkor egy újabb időpontot kellene a bizottságnak kijelölni arra, hogy újra 
összehívják a bizottságot, ahol megbeszélik, hogy ezt a pályázatot most elfogadja, a másikat 
meg nem fogadja el. Időhúzásnak gondolja ezt, illetve a bizottság munkáját terhelnék ezzel. A 
polgármester úr mást javasolt, személy szerint nem gondolná ezt. A képviselők majd eldöntik, 
hogy szükséges-e hiánypótlási lehetőséget beírni a pályázatba, mert amúgy van lehetőség, és 
ez rugalmasan megy. Ha ezt kérik a bizottságtól, akkor egy újabb összejövetelre késztetik a 
bizottságot. 
 
 
Siklósi István polgármester hangsúlyozta, hogy nem volt akkor pontos a megfogalmazása. A 
bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolja azt, hogy ne lehessen hiánypótolni, vagy ha 
igen, akkor a 11. pontban az Egyéb pályázati feltételeknél: „A formai hiba esetén a pályázat 
elutasításra kerül.” is kerüljön ki, mert az legalább ilyen súlyú. Továbbra is azt mondja, hogy 
jó volt az, ami a bizottsági ülésen elhangzott. Ne lehessen hiánypótlást benyújtani, és akkor 
nem kell a bizottságnak sem többször dolgoznia ezzel. Lehet, hogy oda a benyújtáshoz tenné 
be, de jogilag nem tudja, hogy melyik a jobb. 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző először is szeretne különbséget tenni aközött, hogy mi 
az, hogy hiánypótlás, és mi az, hogy a benyújtási határidőig történő kiegészítés és javítás, 
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mert úgy látja, hogy itt van egyébként az, ami egy kicsit elcsúszott az értelmezésben. Tehát 
amire lehetőség volt eddig is, és úgy gondolja, hogy ezután is működik, hogy a pályázat 
benyújtási határidejéig valaki bejöhet, kijavíthatja, úgy rendben van. A hiánypótlás, az az, 
amikor ugye eltelik a benyújtási határidő, és utána szeretne valaki egy bizottsági döntésen 
alapulóan hiánypótlással élni. Erre eddig sem volt lehetőség, nem is volt rá szükség, mint itt 
elhangzott, és gyakorlatilag, ha most beleveszik a megszövegezésbe a hiánypótlásra lehetőség 
nincs, ugyanezt fogja eredményezni. Itt, ahogy nézik a pályázati kiírást, személy szerint is itt 
az egyéb pályázati feltételek felsorolásba tenné bele, hiszen egyértelmű, ez a formai hiba 
esetén a pályázat elutasításra kerül után szerinte logikailag valóban ide illik, hogy 
„Hiánypótlásra nincs lehetőség.”  
 
 
Siklósi István polgármester feltette szavazásra a határozati javaslatot azzal, hogy a 11. 
pontban „A formai hiba esetén pályázat elutasításra kerül.” mögé kerüljön be az is, hogy 
„Hiánypótlásra nincs lehetőség.” Kérte, aki így el tudja fogadni, az jelezze kézfeltartással. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
421/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi rendezvények támogatására 
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázat kiírását elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a 11. pontba – „a formai hiba esetén pályázat elutasításra kerül” után - 
kerüljön bele, hogy „Hiánypótlásra nincs lehetőség.” és megbízza az Humánügyi Bizottságot, 
hogy a pályázati kiírást a városi honlapon (www.mezobereny.hu), valamint a pályázati kiírás 
elérhetőségét a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként tegye közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírással 
kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül végezze el, 
majd a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati 
kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testület felé beszámoljon. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
4./ Szociális rendeletek felülvizsgálata VI/5. 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző elmondta, hogy jelen előterjesztés keretében a szociális 
rendeleteket hozták be immár ismételten, nem ugyanazokat, de van közte ismétlődő is, amit 
már többször tárgyalt a képviselő-testület. Gyakorlatilag volt ebben jogi segítségnyújtás 
keretében törvényességi szempontok szerinti módosítás. Ehhez csatlakozóan egy helyi 
intézményi feladatellátást végzőkkel történt egyeztetés is. Három rendelet előterjesztése 
történt meg, az egyik a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről 
szóló 18/2008-as önkormányzati rendelet, a másik a tanyagondnoki szolgálatról szóló 6/2014-
es önkormányzati rendelet, illetve az utolsó pedig a pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 4/2015-ös önkormányzati rendelet. A személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet esetében a szociális étkeztetésnek a 
szempontjai kerülnek felvezetésre, amik mint bizottsági üléseken is elhangzott, gyakorlatban 
egyébként nagyon szépen alkalmazva van, de eddig nem került szabályozásra a helyi 
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rendeletükben, ezt pótolnák benne. A tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendeletük 
nagyon megérett a módosításra, hiszen ez 2014-ben a tanyagondnoki szolgálat beindításakor 
lett elfogadva, azóta nem került módosításra, miközben már a tanyagondnoki szolgálat 
feladatellátása az önkormányzattól átkerült az intézményéhez, a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálathoz. Tehát itt ezt mindenféleképpen át kell vezetni. A 3. rendelet: a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló helyi rendelet, aminek az esetében a 
lakókörnyezet rendbetételi kötelezettség esetében kell pontosítaniuk a megfogalmazást, hogy 
törvényességi szempontból immár teljesen fedve legyenek. Kérte a három rendelet 
elfogadását és támogatását. 
 
 
Siklósi István polgármester átadta a szót a képviselőknek. Megkérdezte, hogy van-e 
kiegészítés, kérdés, észrevétel? /Nem volt./ Elmondta, hogy rendeletmódosításról van szó, 
minősített többségre van szükség, legalább 7 igen szavazatnak kell lennie. Kérte, aki a három 
rendelet-tervezetet el tudja fogadni, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
28/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

18/2008.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
29/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
a tanyagondnoki szolgálatról szóló 6/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.) 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
30/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.) 
 
 
 



 22 

5./ Lakásrendelet módosítása VI/6. 
 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző elmondta, hogy három szempont volt az, ami alapján a 
lakásrendelet módosítását előkészítették a képviselő-testület elé. Az egyik az, hogy érkezett a 
képviselő-testülethez, a polgármesterhez kezdeményezés, amelyben az önkormányzati 
bérlakások esetében bérlőkijelölési jog kerülhetne rendezésre, szabályozásra a helyi 
rendeletben, hogy legyen arra lehetőség, hogy akár a helyi gazdasági társaságok, ha 
megkeresik az önkormányzatot, akkor egy erre vonatkozó külön megállapodás keretében a 
helyi munkaerőhiányukat tudják ennek segítségével pótolni és biztosítani az ideérkezők 
számára egy helyi lakhatási lehetőséget. Ez az első kör, ami most szabályozásra kerül, illetve 
kiegészítésre kerül ebben a rendeletben. A másik, többször gondot okozott már itt a bírálatok 
során egy-egy önkormányzati bérlakás esetében, hogy a bérlő igény esetében az 
ingatlantulajdon teljes tilalmát, illetve a mezőberényi ingatlantulajdon tilalmát mondja ki a 
rendeletük egy-egy bizonyos bérleti jogviszony esetében. Gyakorlatilag itt a bizottsági ülésen 
most volt egy javaslat erre vonatkozóan, ami gondolja, hogy támogatható, de majd a 
képviselők döntenek róla, miszerint ez a mezőberényi ingatlannal rendelkezés, ez kerüljön 
egy olyan előnyként megnevesítésre, hogyha valaki nem rendelkezik mezőberényi 
ingatlannal, az előnyben részesíthető ebből a szempontból az önkormányzati bérlakásra 
vonatkozó jogviszonyszerzésnél. Ez átvezetésre került már a mostani kiosztott, illetve 
feltöltött anyagban. Harmadikként egy általános változások átvezetése történt meg a 
mellékletben, amik a bérlakások tekintetében változások voltak, azok át lettek vezetve. Ebben 
legjellemzőbb, hogy a Mikszáth utcai bérlakások esetében megtörtént a címképzés, 
felvezetésre kerültek a mellékletben az ajtószámok. Kérte a támogatást. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, kiegészítés? /Nem volt./ 
Megerősítette, hogy többeknek jelentett problémát, hogy mezőberényi lakóingatlannal, vagy 
vidéki lakóingatlannal rendelkeznek, és emiatt nem tudtak pályázni, vagy nem fogadta el a 
testület a pályázatukat. Ez kikerülne, de az benne maradna, hogyha például ugyanazt a lakást 
ketten pályáznák meg, akkor az élvez előnyt, akinek nincs lakóingatlana, amibe egyébként el 
tudna lakni. Feltette szavazásra a rendelet-tervezetet, melynek megalkotásához 7 igen 
szavazat szükséges. Kérte, aki el tudja fogadni, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
31/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 

 
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.) 
 
 
6./ Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberény kérelme VI/7. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
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Mezőberény elnöke kérelmet nyújtott be, hogy 350.000 Ft támogatást nyújtson a testület 
működési célú végleges támogatásra. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat, kérdés, 
módosító indítvány? /Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
422/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Mezőberény részére egyéb működési célra végleges támogatást biztosít 
350.000,- Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
támogatási szerződés aláírásra és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 

A támogatás felhasználási és a beszámolás határideje: 2022. október 31. 
 
 
7./ Temetői hulladéktárolók betonozása; járdák, bejárók rendbehozatala VI/18. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a temetői hulladéktárolók betonozására, járdák 
javítására, felújítására, újak készítésére 4 millió Ft összeget kellene biztosítaniuk. A 
legkedvezőbb ajánlatot a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. adta a munkák elvégzésére. 
Azt gondolja, hogy ez a Kft-nek sem, de az önkormányzatnak sem rossz, hogy a saját Kft-je 
tudja megvalósítani. Az idei évben igyekeznek megcsinálni. Reméljék, hogy az időjárás 
engedi. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel hozzá? /Nem volt./ Feltette szavazásra a 
határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
423/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Köztemető (5650 
Mezőberény, Ókert 23.) vonatkozásában a „Temetői hulladéktárolók betonozása; járdák, 
bejárók rendbehozatala” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kf t-t (5650 Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1.) nevezi 
meg 3.149.606, - Ft + Áfa = 4.000.000, - Ft ajánlati árral.  
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetése 
terhére a 013 320-0 kf. Köztemető fenntartás és működtetés részletező számra, dologi kiadási 
előirányzat csökkentése terhére, beruházási kiadási előirányzatként biztosítja.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Nagy László beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
8./ Intézményi átcsoportosítások VI/8. 
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Siklósi István polgármester megkérdezte a pénzügyi osztály munkatársait, hogy kívánnak-e 
kiegészítést tenni?  
 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az együttes bizottsági ülésen 
elhangzott kiegészítés alapján kérik a határozati javaslatok, valamint a költségvetési rendelet 
elfogadását. 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés? /Nem volt./ Feltette szavazásra 
a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
424/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül irányító szervi hatáskörben 
módosít: 
Beruházás átcsoportosítás (Közétkeztetési központ, konyhai eszközök: fagyasztóládák, 

dagasztógép, hűtőszekrények, húsdarálógép, egyéb kisértékű t. eszk.) 

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                             6 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:  

096015 kf.:    - 6 000 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                4 724 409 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

096015 kf.:    + 4 724 409 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                  1 275 591 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

096015 kf.:    + 1 275 591 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházás átcsoportosítás (Bölcsőde: gyermekjátékok, germicid lámpák, klíma, egyéb 

kisértékű eszk. átcsop.) 

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                             4 736 255 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

104031 kf.:    - 4 736 255 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                 3 729 335 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

104031 kf.:    + 3 729 335 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                   1 006 920 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

104031 kf.:    + 1 006 920 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházás átcsoportosítás (Idősek otthonai: elektromos betegágyak matracokkal, 

éjjeliszekrények, szárítógép, egyéb kisértékű eszk. átcsop.) 

Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                              5 500 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

102023 kf.:    - 5 500 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                  4 330 709 Ft 



 25 

Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

102023 kf.:    + 4 330 709 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                    1 169 291 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 

102023 kf.:    + 1 169 291 Ft / Ei. emelése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
9./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VI/9. 1-4. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, miután jelezte a pénzügy, hogy nem kíván kiegészítést 
tenni, ezért megkérdezte a képviselőket, hogy kíván-e valaki kérdést föltenni részletekre 
vonatkozóan? 
 
 
Miklósik Ivett képviselőnek 4. oldalon a G.) ponthoz lenne egy kérdése, hogy támogatási 
összeg visszafizetése 25 millió, majdnem 26 millió, hogy erre nem emlékszik, hogy mi lenne 
ez a visszafizetési kötelezettség? 
 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy ez volt az, ahol a pályázaton többet 
nyertek, mint amennyit elismertek hivatalosan elszámolható költségnek, ezért ezt az összeget 
vissza kellett utalniuk a támogató hatóságnak. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés? 
/Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
425/2021.(XI.29.)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: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 350.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb 
működési célra. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat: megemelése: 350.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre: K:506 
Az NNÖ részére végleges, támogatás biztosítása, egyéb működési célra. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
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Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 8.461.343 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: 8.461.343 Ft-tal 
HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére 
működési tartalék elkülönítése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 44.450.000 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 bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK 
Felhalmozási bevételek: B: 5 előirányzat  csökkentése: 35.000.000 Ft-tal 
Ingatlanok értékesítése: B: 52 előirányzat 
Működési bevételek: B: 4 előirányzat  csökkentése: 9.450.000 Ft-tal 
Kiszámlázott Áfa: B: 406 előirányzat 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK 
K:48. Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatás ei. csökkentése: 100.000 Ft-tal 
Hozzátartozó ápolási támogatása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-3-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48. Egyéb nem intézményi ellátások – Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: megemelése: 100.000 Ft-tal 
Felsőoktatási intézményben tanulók támogatása 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Szociális tartalék terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. 
biztosítása: A 2021. évi költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési 
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész 
felhasználása. /102031 Idősek klubja, 101222 Támogató szolgálat/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 3.400.000. Ft-tal 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. biztosítása: A 2021. évi 
költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési önkormányzatok szociális és 
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gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása. /102031 Idősek klubja, 
101222 Támogató Szolgálat/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat  megemelése: 3.400.000 Ft-tal 
A 2021. évi költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása. /102031 
Idősek klubja, 101222 Támogató Szolgálat/ Dologi kiadási előirányzatok biztosítása: 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102031 Idősek klubja 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Mezőberény: fertőtlenítőszer, gumikesztyű, tisztítószer, irodaszer, egyéb dologi kiadások. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
101222 Támogató Szolgálat. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 900.000 Ft-tal 
Jármű karbantartás, védőeszközök, fertőtlenítőszer, egyéb dologi kiadások. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 4.000.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ -3.149.606 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/ -850.394 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. 
Beruházási kiadási:/K6/ előirányzat: megemelése: 4.000.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +3.149.606 Ft 
Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa: /K:67/  +850.394 Ft 
Járdaépítési munkák. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa: 1.500.000 Ft 
Facsemete vásárlás, kerítésépítés. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: csökkentése: 1.500.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -1.181.102 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/:-318.898 Ft 
Kapcsolódó munkák elvégzéséhez fedezetbiztosítás: trágyázás, szántás. egyéb. 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089) KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Központi v. fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei.  csökkentése: 25.955.034,- Ft-tal 
Támogatási összeg visszafizetése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089) KÖT. 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: csökkentése: 25.955.034 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása, létesítése: /K:71/: -20.437.035 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/  -5.517.999 Ft 
H.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Működési bevételek:/B:4/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal 
Készlet értékesítés ellenértéke: /B:401/ +314.961 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +85.039 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +314.961 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +85.039 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
426/2021.(XI.29.)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. bevételi előirányzatán belül: 
083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 166.200 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /B:402/ +60.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +16.200 Ft 
ÁFA visszatérítés: /B:407/ +90.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 166.200 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +95.000 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +26.000 Ft 
Fizetendő Áfa:/K:352/  +45.200 Ft 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-02. Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok. 
KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 30.000,- Ft-tal 
Egyéb költségtérítések /szemüveg: /K:1110/ 
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és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/ előirányzatán belül.  megemelése: 30.000,- Ft-tal 
Egyéb költségtérítések /szemüveg: /K:1110/ 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-06 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben – TOP-7.1.1-06-H-043-1 
KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Központi v. fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti működési c. tám. /B16/KÖT ei.  megemelése: 11.240.962,- Ft-tal 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Központi v. fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei.  megemelése: 38.775.535,- Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-06 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben – TOP-7.1.1-06-H-043-1 
KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzat  megemelése: 1.082.251,- Ft-tal 
Megbízási díjak: /K:123/ 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 167.749 Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 9.990.962 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/: +290.000 Ft 
Fizetendő. ÁFA (fordított): /K:352/: +9.700.962 Ft 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 38.775.535 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/:  +38.170.469 Ft 
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/  +605.066 Ft 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-03. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény Napok. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 300.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/: -300.000 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/: -600.000 Ft 
Egyéb dologi kiadások: /K:355/: -400.000 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári üzemeltetés. KÖT 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: csökkentése: 246.830 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K:312/ -194.354 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/ -52.476 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység-üzemeltetési kiadások. ÖNK 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: csökkentése: 55.744 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása, létesítése: /K:71/: -43.893 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ -11.851 Ft 
Múzeum felújítási előirányzat csökkentése 
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Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 55.744 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/:  +43.893 Ft 
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/  +11.851 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység-üzemeltetési kiadások. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 39.754 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K:312/ +31.302 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +8.452 Ft 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 42.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/:  +33.071 Ft 
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/  +8.929 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 185.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/:  +145.669 Ft 
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/  +39.331 Ft 
Gimbal, hangfal konténer, vasaló 
Személyi juttatások. /K1/előirányzat  megemelése: 19.685,- Ft-tal 
Reprezentációs kiad: /K:123/ 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 5.315 Ft-tal 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +5.315 Ft 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: megemelése: 354.830 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása, létesítése: /K:71/: +279.394 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +75.436 Ft 
Két iroda lambériázása, laminált parkettázása 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 724.897 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K:312/ +570.785 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +154.112 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári üzemeltetés. KÖT 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat: megemelése: 175.349 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök besz., létesítése: /K:64/:  +138.070 Ft 
Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: /K:67/  +37.279 Ft 
Dokumentum és könyv szkenner 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 127.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások -100.000 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa  -27.000 Ft 
Részletező számok közötti dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 127.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +100.000 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa  +27.000 Ft 
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Részletező számok közötti dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása 
Felelős: Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
427/2021.(XI.29.)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: 1.538.600 Ft-tal 

/B1131/ÖNK megemeli: 2.301.309 Ft-tal 
 (2021. szeptember 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: 3.839.909 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: 3.839.909 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: 3.324.707 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 515.202 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 382.928 59.354  
 104042-2 korm.funkc. 201.951 31.302  
 107052 korm.funkc. 257.413 39.899 
 107055 korm.funkc. Ö 25.277 3.791  
 102031 korm.funkc. 386.209 59.862  
 104031 korm.funkc. 103.621 16.061  
 101222 korm.funkc. Ö 200.950 31.147  
 102023 korm.funkc. Ö 1.766.358 273.786 
  3.324.707 515.202 
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: 456.576,- Ft-tal 
 (2021. szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 456.576,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
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018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 456.576,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 395.304 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 61.272 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
428/2021.(XI.29.)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: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére a Szociális célú Elkülönített tartalék állomány 
megemelése, feltöltése.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
10./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének V. számú 
módosítása VI/10. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy átvezetésre kerültek mindazok a döntések, amiket 
a képviselő-testület a korábbiakban hozott. Ez azt jelenti, hogy az előző, a hulladéktárolókra, 
járdák felújítására szóló összeg is belekerült már ebbe a költségvetési rendeletükbe. Közel 8,5 
milliárdos a város költségvetése, de minden alkalommal el szokta mondani, hogy azért ez 
eléggé csalós, merthogy közel 3,5 milliárd forintnyi összeg van ebben a kalapban, ami a 
szennyvíztisztító telepnek a pályázati költsége, illetve egyéb más pályázati költségek is 
vannak benne. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, kiegészítés, észrevétel? /Nem volt./ Jelezte, 
hogy a rendeletalkotáshoz minősített többségre van szükség. Kérte a szavazást. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
32/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 
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Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet szó szerinti szövege a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete.) 
 
 
11./ Mezőberény II. Kerületi Evangélikus Egyházközség kérelme VI/11. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy Selmeczi Lajos lelkész úr kéréssel fordult, az 
önkormányzathoz, a gyülekezet nevében kér támogatást a templom felújításához 2,5 millió 
Ft-ot, ami mögött igazándiból nincs alátámasztó dokumentum, hogy mennyire van erre 
szükség, vagy mennyire nincs erre szükség. Persze, természetesen azt gondolja, hogy nincs 
olyan pénz, amit ne lehetne egy felújításnál elkölteni, ráfordítani jó célra, hasznos célra. 
Bizottságnak volt egy véleménye, ennek ellenére a képviselőknek átadja a szót. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő csak annyiban szeretné kiegészíteni, hogy a katolikus templom is 
felújítás alatt van, és ezt elmondta bizottsági gyűlésen is, hogyha ez a 2,5 millió támogatás 
lenne, akkor a felét a katolikus egyháznak is lehetne adni. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, még nem szavazták meg a 2,5 milliót, tehát még arról 
sem tudnak szavazni, hogy azt kettéosztják, vagy sem. De egyébként a katolikusoktól nem 
érkezett be ilyen jellegű kérés, amit itt most igazándiból nem tudnak így kezelni. 
 
 
Tóth Zoltánné képviselő hozzáfűzte, megírja, be fogják küldeni. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte, hogy akkor a felhatalmazással kerüljön ide hozzájuk. Az 
írja alá, akinek van ehhez felhatalmazása, hogy ezt a kérést megtegye. Véleménye szerint a 
következő testületi ülésen tudják tárgyalni. 
 
 
Barna Márton képviselő hozzátette, hogy a bizottsági ülésen is felmerült ez a gondolat. Úgy 
gondolja, nem sűrűn szoktak jönni ők se kérni dolgot. Ez a hiány, ez megvan. Azt javasolná, 
hogy teljes mértékben azért ne vessék el. Kérjék meg őket, hogy következő évben 
alátámasztva ezt úgy, ahogy kell - kérelemmel és indokokkal, levezetett költségekkel - még 
egyszer adják be, és akkor döntsenek róla. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, ez módosító indítvány, kérné megfogalmazni a 
határozati javaslatot.  
 
 
Barna Márton képviselő ebben az aljegyző asszonyt kérné akkor meg, mert az módosító, 
annyi segítséget azért kaphat a képviselő. 
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Siklósi István polgármester szerint, aki a módosító javaslatot teszi, annak kellene 
megfogalmaznia, mert nem érti pontosan, hogy mit szeretne képviselő úr. Van most két 
határozati javaslat előttük. Tehát egyiket sem akarja, hogy elfogadják. 
 
 
Barna Márton képviselő válasza, nem, azt mondaná, hogy még egyszer a költségek leírásával, 
indoklásával ezt a kérelmet majd jövő évben adja be, és akkor döntsenek róla. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, jó, ez nincs benne egyik határozatban sem, ezért akkor 
ez egy módosító határozat, amit meg kellene fogalmazni. Nem kíván dönteni róla a testület 
most. 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester szerint előttük most egy beadvány van, a II. Kerületi 
Evangélikus Egyházközség kérelme. Ez van előttük, erről kell dönteni. Hogyha a másik 
egyház szintén be fog adni egy kérelmet, amikor majd beadja, akkor feltehetőleg arról is 
fognak dönteni, de most itt ez van előttük, ez volt előkészítve, ez járta meg a bizottságokat, 
akkor kérte tisztelettel, hogy erről vitatkozzanak, erről beszéljenek, ne egy harmadikról. 
 
 
Siklósi István polgármester képviselő úrnak akkor segítségként mondaná, hogy akkor a 
képviselő-testület nem kíván dönteni most ebben a témában. Kérjék, hogy további 
információkat, részletes információt kapjanak meg az egyháztól, ami alapján tudnak dönteni 
arról, hogy azt a célt, amit ők ott megjelölnek, az indokolja vagy sem az összegnek a 
megszavazását. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat? /Nem volt./ Feltette szavazásra a 
módosító indítványt. 
 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
429/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény II. Kerületi 
Evangélikus Egyházközségnek (5650 Mezőberény, Luther tér 3.) a mezőberényi szlovák 
evangélikus templom felújításával kapcsolatos kérelméről jelen ülésen nem kíván dönteni.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény II. Kerületi 
Evangélikus Egyházközséget kéri, hogy támogatási igényét részletes információkkal 
alátámasztva és a célok megjelölésével nyújtsa be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
12./ Közlekedésbiztonság javítása, forgalomtechnika VI/12. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a következő bejelentés a Közlekedésbiztonság 
javítása, forgalomtechnikai dolgoknak az indítása, illetve átszervezése. Többek között a Fő 
utca 2. D. lépcsőház. Ez a Posta mögötti lépcsőháznál lévő terület, ahova beállnak autóval 
akkor is, hogyha oda egyébként nem kellene beállni. Felmerült a szakemberek körében, hogy 
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történjen meg egy forgalom elől elzárt terület fölfestése ezen a területen, és akkor onnantól 
kezdve az már egyértelmű talán mindenki számára, hogy oda nem lehet odaállni. Ezen 
túlmenően, ami új dologként jönne, ez a Kodály utca 8. szám alatti Nefelejcs óvodánál 
tapasztalt megnövekedett gépkocsi forgalom a Szív utca felé. Az elképzelés az lenne, hogy 
egy egyirányúsítással esetleg a balesetveszélyt tudnák csökkenteni, hiszen nem kellene 
visszaforogniuk a szülőknek, amikor leteszik a gyerekeket az óvodában, és ki tudnának menni 
a Szív utcán keresztül a másik irányba. Igaz, hogy jobban oda kell figyelni a Szív utca másik 
végénél, a kijáratnál, hiszen majdnem a kanyarban van az útcsatlakozás. Ennek ellenére azt 
gondolja, hogy megfelelő táblázással ott is ugyanúgy vigyázni kell, és ezen túlmenően pedig 
6 db kivéve kerékpár forgalom kiegészítő tábla kihelyezésére lenne szükséges. Ezek a Spar 
előtt, a Győri János utcánál, és a Madách utcánál kerülnének fölszerelésre, ezzel 
egyértelműsítve azt, hogy a KRESZ szabályainak megfelelően tudnának a kerékpárosok 
szemben is haladni az egyirányú utcában. Nem kellene nagy kört tenni azért, hogy például a 
Madách utcán föl tudjanak jönni a Petőfire, hanem a forgalommal szemben el tudjanak jönni, 
ugyanez a Gyóni Géza utca és hát nyilván a Szív utcánál is ugyanezt gondolják, hogy 
ugyanezt a megoldást kellene alkalmazni. A Spar előtt is, hiszen a Sparnál meg különösen 
sokan használják kerékpárral szemben a forgalommal az úttestet. A kerékpártábla nemcsak a 
kerékpárosok miatt kell, hanem főleg azoknak a gépjárművezetőknek, akik ott haladnak, hogy 
igenis számoljanak arra, hogy szembe jöhet velük kerékpár forgalom is. Ehhez kellene 
biztosítani még 50.000 Ft fedezetet, a másik résznél 150.000-et, és a 3.-nál 100.000-et, mely 
összesen 300.000 Ft, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Megkérdezte, hogy van-e kérdés?  
 
 
Barna Márton képviselő a Szív utcánál levő problémára szeretne reagálni. Megkérdezte a 
lakókat, és ők azért ragaszkodnának a nem egyirányúsításhoz. Most már megnézte, hogy a 
Nefelejcs Óvodánál egy kőzúzalékkal leszórt, ún. parkolót csináltak, amivel nagyban segítik 
ezt az össze-vissza megállást, mert idáig a fa tövétől kezdve mindenhol megálltak valóban, 
így most már rendszerűen tudnának megállni, és ezért kérné az ott lakók nevében, hogy ezt 
vegyék ki belőle.  
 
 
Siklósi István polgármester összegezte, tehát azt javasolja képviselő úr, hogy a Szív utcánál 
ne legyen egyirányúsítás. Személy szerint pedig azt mondja, hogy akármilyen gépkocsik 
megállását segítő helyet alakítottak ki ott a tornaszobánál, ennek ellenére a visszafordulás, 
megfordulás szembemenetelnél ugyanaz a szűk keresztmetszet marad fönt, mint ami eddig 
volt. Természetesen módosító indítványként föl fogja tenni szavazásra. Megkérdezte, hogy 
van-e más hozzászólás, javaslat? /Nem volt./  
Először a 2. számú határozati javaslatot tette fel szavazásra, amelyik arról szól, hogy 
megcsinálják az egyirányúsítást a Szív utcában. Kérte, aki azzal ért egyet, hogy a Szív 
utcában legyen egyirányúsítás, az jelezze.  
 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazata, 7 ellenszavazata értelmében az alábbi határozatot hozta:  
 
430/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon határozati 
javaslatot, mely szerint „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 
Mezőberény, Szív utca (Hrsz.: 2241) egyirányúsítását és ennek érdekében Kodály Z. u. 8. – 
Szív u. kereszteződésnél „Egyirányú út” jelzőtáblát, a Kodály Z. u. 14. – Szív u. 
kereszteződésnél „Behajtani tilos” jelzőtáblát helyez el. 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 150.000,- Ft 
fedezetet biztosít beruházási kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.”. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy a másik két határozati javaslatnál van-e más 
módosító javaslat? /Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatokat.  
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
431/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a Mezőberény, Fő út 2. sz. D 
lépcsőház Eötvös utcai átjárója (Mezőberény, 992/7 hrsz) előtti terület gépjárműforgalomtól 
való elzárását (megállni tilos). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 50.000,- Ft 
fedezetet biztosít beruházási kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
432/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a Madách utca Petőfi út és 
Puskin utca közötti szakaszán, a Győri János utcán, a Kossuth tér Spar előtti szakaszán 
korábban kihelyezett „Egyirányú út” és „Behajtani tilos” táblákhoz összesen 6 db „Kivéve 
kerékpáros forgalom” kiegészítő tábla kihelyezését. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 100.000,- Ft 
fedezetet biztosít beruházási kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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13./ „Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása” elnevezésű projekt keretén 
belül a kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében 
műszaki ellenőri szolgáltatás tervezési munkáinak tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása 
VI/13. 
 
 
Siklósi István polgármester előzményként elmondta, hogy az előző testületi ülésen döntöttek 
arról, hogy megcsináltatják a közvilágítást, igen nagy terhet magukra vállalva, meg az utánuk 
jövőkre is. De ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani, ahhoz mindenféleképpen kellene egy 
műszaki ellenőr ahhoz, hogy alá tudják írni, és el tudják kezdeni a munkát a kivitelező 
részéről. Erről szól az előterjesztés. Három árajánlatuk van. Ugyanazért az összegért elvállalja 
a Copyvill Kft. megvalósítani a műszaki ellenőrzést, amennyiért 2019-ben elvállalta volna, 
így azt gondolja, hogy az a nagy feladat hárul rájuk, hogy biztosítani kell ezt az 1.000.000,- + 
áfa összeget. Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel? Beszámolt arról, hogy Dévényi 
Csilla képviselő asszony bizottsági ülésen kérdezte, hogy külterületen is lesz-e ilyen? Nem 
tudja pontosan melyik külterületre gondolt, hogy Kerekire, Kettős-kútra, Czinalaposra 
esetleg. Annyit tudni kell, ezt mindig elmondták, hogy ahol jelen pillanatban van közvilágítás, 
azokon a helyeken, akár külterületen, akár belterületen van, ott lecserélésre kerülnek, és 
minden oszlopon lesz majd egy-egy világítótest fölszerelve. Kérte, aki el tudja fogadni a 
határozati javaslatot, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
433/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényi közvilágítás 
üzemeltetése és karbantartása”  elnevezésű projektjének keretén belül a kiviteli munkák 
minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki ellenőri 
szolgáltatás tárgyában kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként az Copyvill Kft.-t (5600 
Békéscsaba, Trófea u. 39.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 1.000.000,- Ft + Áfa = bruttó 
1.270.000,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munka 
megvalósítására nettó 1.000.000,- Ft +Áfa= bruttó 1.270.000,- Ft., azaz egymillió–
kettőszázhetvenezer forint fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetés működési tartaléka 
terhére beruházási kiadási célú előirányzatként a 064010-0 Közvilágítás részletező számon. 
Továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen döntéssel egyidejűleg 67/2019. 
(II.14.) sz. határozatát visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
14./ 2022. évi start munkaprogramban való részvétel VI/14. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a start munkaprogramban való részvételről 
mindig ősz végén, tél elején döntenek. Egy picikét összehúznák magukat az eddigiekhez 
képest, ami elsősorban a mezőgazdasági programot jelenti. Több foglalkoztatottuk van 
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jelenleg is. 6 fővel tervezik, nem kívánnak zöldséget termeszteni a következő évben. Nem 
igazán jók a termelési mutatók. Most a batáta eladásával talán annyi pénzt azért sikerült 
összehozni, amennyit a vetőburgonyára lett elköltve annak idején, 616.300,- Ft bevétel 
keletkezett. Összesen 2174 kg került eladásra, és 264 kg selejt termék maradt, amit nem 
lehetett eladni. Kérte, hogy a képviselő-testület tegye lehetővé, hogy az ezzel foglalkozó 
hivatali személyzet tovább tudjon dolgozni a jövő évi közmunkaprogramon. Megkérdezte, 
hogy van-e kérdés, hozzászólás, észrevétel, módosítás? 
 
 
Miklósik Ivett képviselőnek csak kérdése lenne, hogy a helyi sajátosságra épülő 
közfoglalkoztatási programban tervezik-e az eddig folytatottakat, illetve akkor a 
mezőgazdaság terén mi a terv? 
 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy a mezőgazdaság területén le van írva, 
hogy a városi parkoknak a karbantartását céloznák inkább. A helyi sajátosságokra épülő 
közfoglalkoztatási programnál a betonelemgyártást csökkentenék le. Ott padokat gyártanának, 
betonlábakat öntenének ki. Ez lényegesen kisebb feladat, kevésbé precíz munkát igényel, mint 
amit eddig próbáltak megvalósítani. Ezekre a munkákra szeretnének koncentrálni. /További 
kérdés, hozzászólás nem hangzott el./ Kérte, hogy szavazzanak. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
434/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a 2022. évi járási 
startmunka programok indításához szükséges kérelem benyújtását, és pozitív elbírálás esetén 
támogatja a szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
15./ VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 1-8. havi beszámolója VI/15. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi 1-8. havi 
beszámolóját olvashatták. Ebben benne van, hogy fizetniük kell még 1.537.547,- Ft-ot ahhoz, 
hogy a helyi buszjárat tudjon közlekedni és tudja a gyermekeket szállítani reggel az iskolába, 
illetve az iskolából haza, valamint megvalósítható legyen a temetői járat, és a vasúti járat. A 
szerződést, amiatt nem tudják fölmondani - amiről egyébként beszélgettek akár a Kft-nél is -, 
az az, hogy szeptember óta van egy ún. ráutaló magatartásuk, továbbra is igénybe vették a 
szolgáltatást, emiatt lemondani nem tudják. A következő évben kell végig gondolniuk, hogy 
akarják-e ilyen feltételekkel vagy sem. Az egyértelmű, hogy a gyermekek utaztatása azért 
elég nagy terhet jelentene a szülőkre, ha például a Dózsa György utcáról a Petőfi utcára kell 
hordani valakit, vagy éppen az Áchim utca végéről a Luther téri iskolaépületbe. Most az előbb 
említett összegnek a biztosítását, illetve ennek a kifizethetőségét kell a testületnek eldöntenie, 
mely összeg a költségvetésben már biztosításra került. Átadta a szót a képviselőknek. 
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Dévényi Csilla képviselő annyit tartana szerencsésnek, hogyha olyan beszámolót kapnának, 
ahol a tényleges utasszám kiderül, mert ez nem áll rendelkezésre most a testületnek, hogy 
valójában hányan szállnak fel a buszra akár heti, akár havi rendszerességgel. Van itt egy 
utasszám írva, hogy tavaly 8 hónap alatt 30.000, ’21-ben pedig ugyanennyi időszakban 
57.000 fő, ez szerinte nagyon durva szám, ez nem lehet a valós utasszám. Szokta látni a helyi 
járatot. Nagyon kevés az igénybevétele. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, két tételből tevődik össze. 
 
 
Dévényi Csilla képviselő tudja. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, az egyik a gyermekeknek megvásárolt bérletből, annak 
viszonylag jelentős a száma. Ezt, ha beszorozzák 10 hónappal, az már egy nagyobb tétel, 
viszont a helyi közlekedésben résztvevő egyéb személyeknek a számát csak ebből tudják 
megmondani, amit ő most lead, erre kell gyakorlatilag hagyatkozniuk. 
 
 
Dévényi Csilla képviselő hozzáfűzte, igen, csak a jövőbeni döntéshez segítsége lenne az, 
hogyha látnák, hogy a bérletből mi az, ami ténylegesen igénybe van véve, mert lehet, hogy 
egy kisebb járművel megoldható lenne ez a feladat. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, kisebb jármű, igen, beszéltek róla, hogy a Kft-nek a 
kis mikrobusza. Az 19 személyes. Abban álló utas nem lehet, míg a Volánnak a buszjáratán 
álló utas is lehet. Előfordul, hogy kihasznált a busz a gyerekek által. Valóban előfordul, hogy 
nem. A többi járatnál - mind a temetői, mind a vasúti járatnál - szinte abszolút kihasználatlan. 
Az, hogy most azért nem használt ki a vasúti járatnál, merthogy nem várja meg a busz a 
vonatot, vagy a vonat később jön, mint a busz, ezt nem tudja megmondani, de nincs túl nagy 
keletje, kizárólag a gyerekek utazása szempontjából fontos ez a szám. Megkérdezte, hogy 
van-e további kérdés? /Nem volt./ Feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
435/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 
január 1. – 2021. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 1.537.547,- Ft 
költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében már 
biztosításra került. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
16./ Munkacsoport felállítása VI/16. 
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Siklósi István polgármester elmondta, hogy jelentős anyagi kárt okozó problémákkal néznek 
szembe. Szeptember elején jelezték képviselők, hogy mit láttak, mit találtak. Dévényi Csilla 
és Miklósik Ivett képviselő asszony elsősorban. A mai nap sem tudják pontosan, hogy mik 
azok a dolgok, amik nem valósultak meg, ezért javasolta egy munkacsoportnak a felállítását, 
amely három fő képviselőből és egy külső szakmai segítőből állna. Dévényi Csillával beszélt 
róla, Miklósik Ivett bizottsági ülésen hallotta, illetve dr. Zuberecz Richárd az előterjesztésből 
láthatta. Szakmai segítőként Nagy Sándor épületgépész szakember vállalkozik erre a 
feladatra, amennyiben elfogadja a képviselő-testület. Hogy miért lenne erre szükség? Azért, 
hogy akkor egyszer és mindenkorra végre tisztába tegyék ezeket a projekteket - háromról van 
szó -, hogy ne utána kelljen még keresgélni dolgokat, amikor például már az ügyvéddel 
megegyezés szintjén vannak, vagy éppen a támogató hatósággal eljutnak egy bizonyos 
ponthoz, és aztán még derülnek ki dolgok. Szeretné ezt megelőzni ennek a munkacsoportnak 
a munkájával. 
 
 
Miklósik Ivett képviselő annyi segítséget szeretne kérni az önkormányzattól, hogy az e-
naplók, a felmérési naplók, a szerződésmódosítások másolatait megkaphassák, mert azon 
egyszerűbb lenne végig menniük ellenőrizni. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, természetesen, sőt a műszaki segítőnek is meg fogják 
ezt adni. 
 
 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő hozzátette, polgármester úr, őt nem nagyon kérdezték azért, 
hogy akar-e ebbe benne lenni, de természetesen akkor vállalja a feladatot annyi 
megjegyzéssel, hogy álláspontja szerint a képviselő-testület azért ez egy döntéshozó szerv, és 
ez pedig egy végrehajtási típusú feladat, amit véleménye szerint a hivatal apparátusával 
kellene ellátni. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzáfűzte, nem értenek egyet, de ez nem jelenti azt, hogy nem 
tudnak most döntést hozni, vagy határozatot hozni. A hivatal eddigi előterjesztett dolgait a 
képviselő-testület egy része nem igazán tudta elfogadni, ezért esett a sor erre, hogy akkor a 
képviselők, hogyha megvizsgálnák azokat az anyagokat, amiket képviselő asszony is kért. 
Azokat természetesen rendelkezésre bocsájtják. Abban van sok olyan, amit már a hivatal 
összeszedett. És hogy miért került képviselő úr ebbe a csoportba, mint ötlet? Jogi végzettségű 
ember nem ártana ebbe a csoportba. Megkérdezte, hogy van-e további kérdés? /Nem volt./ 
Kérte, hogy szavazzanak. Kérte, aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, vagyis azt, hogy 
Dévényi Csilla, Miklósik Ivett és Zuberecz Richárd képviselők, külső szakmai segítőként 
Nagy Sándorral a három projektjüket, a Békési 12., Mikszáth 3. és az Esély Otthon 16 lakás, 
bérlakás projektjét felülvizsgálják, az jelezze. 
 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
436/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán utca 3. szám alatti 
20 bérlakás és a Békési út 12. szám alatti 10 lakásos társasház építésével, valamint az „Esély 
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Otthon” pályázat keretében 16 bérlakás felújításával kapcsolatos műszaki kérdések, az 
elmaradt munkák, az esetleges pót, vagy többletmunkák teljes körű összeírására 
munkacsoportot hoz létre. 
A munkacsoport tagjai: 

Dévényi Csilla képviselő, 
Miklósik Ivett képviselő 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő 

  Külsős szakmai segítőként: Nagy Sándor 
Elnököt a munkacsoport képviselő tagjai közül a képviselő tagok választanak. 
A szakmai segítő költségeinek rendezésére a képviselő-testület bruttó 500.000,- Ft, összeget 
biztosít a 2021. évi általános tartalék terhére. 
Felelős: Munkacsoport elnöke 
Határidő: 2021. decemberi rendes testületi ülés 
 
 
17./ OPSKMM és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. átszervezés VI/17. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy az OPSKMM és a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. átszervezéséről már többször beszéltek, illetve többféle adatkérés, 
egyebek voltak, aminek az eredménye nem igazán egyértelmű. Az biztos, hogy egy intézmény 
átszervezéshez, Kft. átszervezéséhez is minősített többség szükséges a testület részéről, ezért 
került ide, és ezért ez az egyetlenegy határozati javaslat van csak benne, hogy akkor a testület 
eldönti, hogy akarja, vagy nem akarja ezt az átszervezést. Amennyiben nem akarja, akkor 
nyilván nem is lépnek tovább, amennyiben akarja, akkor rendkívüli testületi ülés keretében az 
eddig előkészített anyagokat is be tudják vinni, alapító okiratoktól kezdve SZMSZ-eket, 
egyebeket tudnak hozni. Átadta a szót. 
 
 
Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök az igazgató asszonytól szeretné megkérdezni, hogy az 
igen tekintélyesnek nevezhető bérköltség-tervezet, az miből fakad? Már most itt a 60 millió 
Ft-ra gondol. Oly mértékűnek gondolja ezt a költséget a mostaniakhoz képest, hogy már-már 
irreális, de ez csak az ő gondolata, vagy tanácstalansága, hogy ebbe valami tiszta képet tudna 
neki varázsolni, hogyha lehet így fogalmazni. 
 
 
Túri Andrea OPSKMM igazgató elmondta, hogy közel 60 millió Ft-ról beszélnek, 58 millió 
pár százezer forint, 60 millióként könnyebb ugye kezelni a számokat. Január 1-jétől 
minimálbéremelkedés várható. Tehát ezek vannak beleszámolva, illetve polgármester úr, 
testület, mindenki kért tőlük egy létszámadatot, hogy kb. a négy létesítményt hány fővel 
tudnák működtetni, illetve ezek a munkavállalók nem közmunkaprogramra épülve lennének 
foglalkoztatva, hanem főállású munkatársak, illetve amit szezonálisan szokás megoldani, mint 
például a medenceőrök, vagy a vízimentők foglalkoztatása, azok természetesen megbízási 
jogviszonnyal történnének, tehát ezek adják ki a közel 60 millió Ft-ot. Egy nagyon egyszerű 
táblázatban ez le is van vezetve. Ennyit tartalmaz. Nem lehet összehasonlítani, valóban a 
Mezőberény ’17 Kft. számításaival, hiszen ott közmunkaprogramot is beleszámolnak, 
nemcsak főállású munkatársakat. Tehát valószínűleg itt lehet egy különbség a kettejük 
számítása között. 
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Siklósi István polgármester megkérdezte, hogy van-e további kérdés? 
 
 
Barna Márton képviselő hozzátette, most a képviselőtársának a kérdése, az azért volt jó, mivel 
az ad hoc bizottságban benne volt, és már nagyon régóta kérte ezeket a számadatokat, mert 
idáig csak azért úgymond ötleteléssel tudott élni a bizottság. Amikor tények vannak előtte az 
embernek, akkor azért van egy kis mankó, ami fele azért a döntése elmehet, vagy pedig 
nemleges lehet. Úgy gondolta, hogy ez lett volna a legelső dolog, és utána ezek a 
beszélgetések, esetleg az ötletelések, ennek a számoknak a mentén, de amúgy köszönik 
szépen, hogy ezt megkapták. Ennyi csak, egy kiegészítést szeretett volna. 
 
 
Dévényi Csilla képviselő hozzáfűzte, együttes bizottsági ülésen tárgyalták ezt a napirendet, és 
ott az akkor jelenlévő Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjai döntése értelmében a bizottság 
nem támogatta ezt az átszervezést. Az oka az volt, hogy ott a számokkal igazából 
szembesültek. A legutolsó felügyelőbizottsági ülésre elkészült a Kft-nek az átszervezés 
alapján a ’22-es évre vonatkozó terve. Ebbe 26 millió Ft-ot jelöltek meg a tulajdonostól 
működési tartalék igényre. Hogyha a 26 milliót az OPSKMM által igényelt 60 millió Ft-tal 
összeadják, az 86 millió, 20 millióval meghaladja a jelenlegi ’21-es Kft. támogatását, illetve 
úgy tudja, hogy polgármester úrnak is rendelkezésére bocsájtottak egy olyan tervet a Kft. 
dolgozói, ahol azzal is kalkuláltak, hogy mi van, hogyha nem kerül átszervezésre a cég, és hát 
egy viszonylag alacsonyabb összeg jött ki, mint várható ’22-es finanszírozási igény. Emiatt a 
bizottság nem támogatta. 
 
 
Siklósi István polgármester hozzátette, 89 millió - ha jól emlékszik - a Kft-nek, ha nincs 
átszervezés, a többletigénye. Előtte egy ilyen volt, de az is változhatott. 
 
 
Debreczeni Gábor képviselő, ÜJKEB elnök megerősítette, hogy valóban tárgyalásra került a 
sor az együttes bizottsági ülésen, hogy mit is jelentene ez az esetleges átszervezés. Azt 
jelentené, hogy az OPSKMM intézményéhez csatolnák a Molnár Miklós Sportcsarnokot, a 
tornatermet, a sportudvart, a Kálmán Fürdőt és a Zeneiskolát. Valóban az ad hoc bizottság 
hónapokat megelőzően dolgozott, tervezett ebben a tekintetben azzal a célzattal, hogy egy 
racionalizált átszervezés során, folytán, talán nagyobb bevételeket tudna ezzel az 
átszervezéssel az önkormányzat a város számára biztosítani, mint a jelenlegi felállásban. A 
Mezőberény ’17 Kft. is átszervezésre kerülne, ő végezné a zöldterület karbantartást és a 
temető karbantartást abban az esetben, hogyha ezt az átszervezést a képviselő-testület 
támogatja. Az ügyrendi bizottság támogatta az átszervezést, bár nyilván hozzá kell tenni, hogy 
az ismert számadatok tükrében természetesen át kell gondolni, hogy van-e jelenleg a városnak 
60 millió Ft-ja erre az önként vállalt feladatra. 
 
 
Szilágyi Tibor képviselő elmondta, hogy tagja volt ennek az ad hoc bizottságnak, aki a 
kezdetektől fogva dolgozott ezen az átszervezésen. Ott az alapvetés az volt, hogy 
költséghatékonyabb működést kívántak elérni. Itt ebben a létszámoknak a csökkentésén 
keresztül, bevételnövelésen keresztül, feladatok racionalizálásán keresztül sok minden 
elhangzott, és leírásra is került. Itt a számokat, amiket most a hétvégén megkaptak, ezeket a 
célokat nem tűnik alátámasztani. Tehát, amit polgármester úr említett, előtte egy olyan 
táblázat van, amiben, ha nincs átszervezés, akkor 46 millió Ft-ot kér támogatásként a Kft., ha 
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átszervezés van, akkor 26 millió Ft-ot, és ugye ezzel szemben áll az, amit igazgató asszony is 
elmondott, hogy ők 60 milliót prognosztizálnak. Tehát, hogyha ezeket a számokat 
összehasonlítja, akkor 46 millióval szemben áll 86 millió Ft. Ha ezek a tervek valóban 
megfelelnek a valóságnak, ha szabad így mondani, akkor hát igen nagy közöttük a különbség, 
majdnem kétszeres, tehát eddig támogatója volt ennek a változásnak, de ezen számok 
tükrében meggondolandó valóban, hogy ez az átszervezés valóban szükséges-e. 
 
 
Körösi Mihály alpolgármester arra szeretné felhívni még a képviselő-testület figyelmét, hogy 
igen, ezek a számok, ezeket kell elfogadni. Felügyelőbizottságba két képviselő benne van, 
feltehetőleg rendben vannak ezek a számok, ellenben az elmúlt időszak azt mutatja, hogy ezek 
a számok mindig másként jöttek ki az év folyamán is, illetve az elmúlt évben is. Tehát volt 
egy megcélzott mondják úgy hiány, és akkor az mindig tízmillióval, húszmillióval, 
harmincmillió forinttal emelkedett, tehát benne kicsit kétséget keltenek ezek a számok, de 
Önök tudják, hogy ezek jók-e.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
 
Siklósi István polgármester kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról, mely arról szól, 
hogy a képviselő-testület úgy dönt, hogy átszervezi az intézményt, illetve a Kft-t.  
 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazata, 8 ellenszavazata értelmében az alábbi határozatot hozta:  
 
437/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon határozati 
javaslatot, mely szerint „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy átszervezi az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 
Központot úgy, hogy 2022. január 1. naptól feladatellátásába kerül a Molnár Miklós 
Sportcsarnok, Tornaterem és sportudvar, valamint a Kálmán Fürdő és Zeneiskola. 
Az átszervezéshez kapcsolódóan a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. szerkezeti 
átalakítását is megvalósítja. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.”.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
    Túri Andrea az OPSKMM igazgató 
   Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
18./ BetűNet Kft. kérelme Wenckheim film elkészítéséhez VI/19. 
 
 
Siklósi István polgármester ismertette, hogy a BetűNet Kft. filmet kíván forgatni a 
Wenckheim családról, melynek költségéhez támogatási kérelemmel fordulnak minden 
településhez, ahol a Wenckheimek valamikor tevékenykedtek. 300.000 Ft + áfa összeget 
szeretnének Mezőberénytől kapni annak érdekében, hogy Mezőberény is benne legyen ebben 
a filmben. Tudja Békéscsaba sokkal jobban áll, mint Mezőberény, illetve a Kormányhivatal 
is, meg mindenki. Békéscsaba is, és ha jól tudja, akkor a Kormányhivatal is egy-egy millió Ft 
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+ áfával támogatja ennek a filmnek a megvalósítását. Hogy ez a 300.000 Ft + áfa mekkora 
reklámértéket hordoz, mennyi reklámot jelent Mezőberénynek, ezt nem tudják igazándiból 
fölmérni, bár lehetne itt is valamilyen számításokat végeztetni arra nézve, hogy ez hány 
embert fog tudni elérni, azok miként viszonyulnak majd Mezőberényhez. Lesz-e turisztikai 
vonzereje ennek, vagy következménye ennek a filmek? Tehát most arról kellene dönteniük, 
hogy akkor támogatják, vagy nem támogatják ennek a filmnek az elkészítését. Megkérdezte, 
hova kérdés van-e?  
 
 
Dévényi Csilla képviselő elmondta, hogy az előterjesztés 4. és 5. oldala, a csatolmány 
nemcsak egy filmről, hanem egy 104 oldalas dokumentumkönyvről is szól. Nem tudja, hogy 
ez egyben valósulna meg, vagy pedig a könyv már esetleg kész van. Bizottsági ülésen 
fölmerült az, hogy szerencsés lenne, hogyha Mezőberény is meg tudna ebben jelenni pár 
másodpercre, vagy egy-két oldalon a könyvben, mert nyilván akkor tudnák kihasználni ezt a 
lehetőséget. 
 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy ezt az összeget a filmben való megjelenésért 
kellene fizetniük. Két határozati javaslat van előttük. Az 1. sz. határozati javaslatot tette fel 
szavazásra, vagyis hogy biztosítsák ezt a forrást. Kérte, aki ezt tudja támogatni, az 
kézfeltartással jelezze.  
 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
438/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a BetűNet Média és 
Hírügynökség Kft. kérelmét, és a Békés megyei kötődésű Wenckheim családról szóló film 
elkészítéséhez 300.000,- Ft + áfa összeget biztosít a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
19./ Gyalogátkelőhely a 47-es úton a Kinizsi útnál /sürgősséggel/ VI/20. 
 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy Barna Márton képviselő úr hozott egy beadványt, 
amit kér, hogy erősítsen meg a képviselő-testület annak érdekében, hogy a Kinizsi utcai 
óvodánál létesüljön egy biztonságos gyalogátkelőhely a gyerekek, illetve a felnőttek számára. 
Annyit tudni kell, hogy ennek a gyalogátkelőnek a megépítését már több alkalommal 
kezdeményezték. Ha jól emlékszik, legelőször talán Tóth Sándor, amikor képviselő volt, 
akkor kezdeményezte, lesöpörték. Utána több alkalommal a következő időszakban is 
próbálkoztak ezzel. Igen jelentős szakmai érvekkel beszéltek ellene, de azt mondja, hogy 
próbálják meg. Amit kért képviselő úrtól, hogy jó lenne, hogyha az ő általuk aláírt beadványt 
megerősítenék mások által tett aláírásokkal is. Valószínűleg, hogy segíthetne abban, hogy itt 
tényleg egy biztonságos gyalogátkelő kerüljön kialakításra. Képviselő úrék azt írták, hogy egy 
lámpával ellátott kereszteződés. Személy szerint nem kötné meg a kezét a Közútkezelőnek, az 
út tulajdonosának, hanem a lényeg az, hogy egy biztonságos átkelő valósuljon meg ezen a 




