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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Humánügyi Bizottságának 

2021. július 29-én (csütörtök) 800 órától megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza 15-ös számú terme. 
 
Jelen vannak: Humánügyi Bizottság tagjai: 

Dr. Burján Katalin bizottsági elnök, Barna Márton, Madarászné Bereczki 
Zsuzsanna, Borgula Györgyné, bizottsági tagok 
Távol maradt az ülésről Papp Zoltán bizottsági tag (távolmaradása okát előre 
bejelentette), egy bizottsági tagi tisztség betöltetlen (SZMSZ módosítás 
előkészítés alatt). 

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

alpolgármester és Molnár Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető. 
 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. 
 
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 6 fő tagjából 4 fő jelen van. Az ülés 
megtartásának törvényi akadálya nincs. 
 
Ismertette, hogy a jegyző Molnár Zsuzsannát bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
Javaslatára jegyzőkönyv-hitelesítőnek Borgula Györgyné bizottsági tagot 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
 
Tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az ülés a kiküldött napirend szerint történik. Kérte, 
amennyiben a napirendet elfogadják, azzal egyetértenek, kézfelnyújtással szavazzák meg. 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság a rendkívüli nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
1./ 2021. évi városi rendezvények támogatására, valamint a sporttámogatásokra pályázati 

döntés 
2./ Mezőberényi egészségügyi szolgáltatók támogatása – pályázati döntés 
3./ Egyéb bejelentés 
 
 
 

1. napirendi pont: 

2021. évi városi rendezvények támogatására, valamint a sporttámogatásokra 

pályázati döntés 

 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazva a Humánügyi Bizottságot, hogy átruházott 
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hatáskörben a Városi rendezvények támogatása pályázatra beérkezett pályázatokról a 
kiírásban foglaltak szerint gondoskodjon. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 
megjelölt 1.440.000.- Ft összeget biztosította a városi pályázatokra, mely 2021. március 31-ig 
a benyújtott pályázatok ismeretében a jogszabálynak megfelelően került kiosztásra. Forrás 
megmaradás miatt a 379.000.- Ft összegre 2021. július 28-ai beadási határidővel új pályázat 
került kiírásra. A bizottság elé 4 db pályázat érkezett. 
Véleménye szerint a legnagyobb rendezvény a Baráti Egylet Mezőberényért által beadott 
Töltött Káposzta Fesztivál, és azt javasolja, hogy a bizottság adja meg számukra a 
pályázatban kért összeget. Úgy gondolja, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
beadott pályázat nem tekinthető rendezvénynek, ezért nekik nem szánna összeget. A Berény 
Táncegyüttes Egyesület részére se osztana összeget, illetve a megmaradt pénzt a Mazsorett 
Varázs Alapítvány részére adná. 
 
Borgula Györgyné bizottsági tag elmondta véleményét, hogy a Töltött Káposzta Fesztivál 
részére ő is odaadná a teljes kért összeget, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy nagy költség 
lesz idén a fesztivál. A mazsorett számára megkérdőjelezhető, hogy el vannak már késve, 
mert a tábor időpontja, amire pályáznak, már mindjárt itt van. A Német Nemzetiségi 
Önkormányzatról tudja, hogy más pályázatból is kapnak pénzt, illetve ő is úgy gondolja, hogy 
a könyvkiadás nem számít rendezvénynek. 
 
Barna Márton bizottsági tag úgy gondolja, hogy a Németek ezt a könyvkiadást egy 
rendezvény keretein belül szeretnék megvalósítani. Mindenki között elosztaná a pénzt, 
viszont nem biztos, hogy a kevesebb összeget mindenki fel tudja használni megfelelően. 
 
Madarászné Bereczki Zsuzsanna bizottsági tag hozzátette, vannak más pályázatok, 
amikben szerencsére sok civil szervezet kap pénzt és most azokra kell gondolni, akik ezekből 
a lehetőségekből kimaradtak. 
 
Borgula Györgyné bizottsági tag tudatta, hogy a Berény Táncegyüttes, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény és a Mazsorett Varázs Alapítvány is részesül 
nagyobb összegű Európai Uniós pályázatokból. 
 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök támogatja, hogy a Baráti Egylet Mezőberényért kapja 
meg az összeget, amit kértek és a fennmaradt összeget elosztaná a mazsorett és a táncegyüttes 
között. 
 

Körösi Mihály alpolgármester szerint mindenképpen figyelembe kell venni, hogy 
rendezvényre nyújtották-e be a pályázatot, mivel ennek a támogatásnak a célja az is, hogy 
mennyi embert tudnak megmozgatni a városon belül a civil szervezetek. 
 
Barna Márton bizottsági tag hozzáfűzte, ő egy jelképes összeget adna a németeknek is, 
mivel úgy gondolja, hogy ezt egy rendezvényen belül szeretnék megvalósítani, de elfogadja 
az érveket és igazat ad, hogy ez nem számít rendezvénynek. 
 

Dr. Burján Katalin bizottsági elnök javasolta, hogy így 87.500,- Ft kettéosztva jut a 
mazsoretteknek és a táncegyüttes pályázatainak. Mivel hozzászólás, más javaslat nem 
hangzott el, kérte a javaslatot megszavazni. 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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29/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – a Baráti Egylet Mezőberényért (5650 
Mezőberény, Fő út 4-6.) kérelmét a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
támogatására előirányzat terhére a „Töltött Káposzta Fesztivál” rendezvényt támogatja, 
melyre 291.500,- Ft támogatást biztosít. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Mezőberény (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) kérelmét a Városi rendezvények és kulturális 
értékek teremtésének támogatására előirányzat terhére a „Német nemzetiség gasztronómiai 
kiadványa: Nagyanyáink sváb konyhája utódaink számára” rendezvényt nem támogatja. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – a Mazsorett Varázs Alapítvány (5650 
Mezőberény, Belencéresi út 14.) kérelmét a Városi rendezvények és kulturális értékek 
teremtésének támogatására előirányzat terhére a „Napközis mazsorett tábor” rendezvényt 
támogatja, melyre 43.750,- Ft támogatást biztosít. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – a Berény Táncegyüttes Egyesület (5650 
Mezőberény, Békési út 3.) kérelmét a Városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének 
támogatására előirányzat terhére a „Téltemetés táncmulatsággal” rendezvényt támogatja, 
melyre 43.750,- Ft támogatást biztosít. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
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Dr. Burján Katalin bizottsági elnök elmondta, hogy a megmaradt sporttámogatások közül 
az olimpiai sportágakra 5000,- Ft, a nem olimpiai sportágakra 37.500,- Ft és a 
sportrendezvényekre pedig 130.000,- Ft maradt kiosztásra. Úgy gondolja, hogy mivel az újra 
kiírt támogatásokra 3 db sportrendezvény pályázat érkezett, ezért a három összeget 
összevonva hozzon döntést a bizottság. Mivel más hozzászólás, más javaslat nem hangzott el, 
kérte a javaslatot megszavazni. 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

Humánügyi Bizottság - átruházott hatáskörben- úgy dönt, hogy a 2021. évi sporttámogatás 
tartalékalapba helyezett 172.500.- Ft összeget - mely az olimpiai sportágak kategória 5000,- 
Ft, a nem olimpiai sportágak kategória 37.500,- Ft és a sportrendezvények kategória 130.000,- 
Ft összeget -, átrendezi és lehetővé teszi mindhárom kategóriára való pályázat benyújtását. A 
bizottság a beérkezett pályázatok alapján hozza meg döntését. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök elmondta, hogy neki az Alföld Turista Egyesület 
Mezőberény pályázata tetszett a legjobban és maximálisan tudná őket támogatni, számukra az 
igényelt összeget megadná. Várja a véleményeket. 
 

Borgula Györgyné bizottsági tag véleménye az, hogy az Alföld Turista Egyesület 
Mezőberény rendezvénye augusztus 21-re van tervezve, ami azért is jó, mivel így több 
lehetőség lesz az ünnepek alatt a városban. Ő is megadná nekik a kért összeget. 
 
Barna Márton bizottsági tag jó ötletnek tartja ezt a kezdeményezést, hogy a városlakók több 
sportágat is kipróbálhatnak. 
 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök kérdés, észrevétel hiányában kérte a szavazást. 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – az Alföld Turista Egyesület Mezőberény 
(5650 Mezőberény, Gyóni G. u. 37.) kérelmét a Sportrendezvények megszervezéséhez 
nyújtott támogatás előirányzat terhére „Triatlon kóstoló” rendezvényt támogatja, melyre 
40.000,- Ft támogatást biztosít. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 
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A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – a Mezőberényi Általános Iskola Diáksport 
Egyesület (5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.) kérelmét a Sportrendezvények 
megszervezéséhez nyújtott támogatás előirányzat terhére „Európai Diáksport Napja” 
rendezvényt támogatja, melyre 60.000,- Ft támogatást biztosít. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2021. (VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – a Mezőberényi Általános Iskola Diáksport 
Egyesület (5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.) kérelmét a Sportrendezvények 
megszervezéséhez nyújtott támogatás előirányzat terhére „Karácsonyi Kézilabda Fesztivál” 
rendezvényt támogatja, melyre 72.500,- Ft támogatást biztosít. 
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a pályázót a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
Körösi Mihály alpolgármester megjegyezte, hogy a szavazás előtt nem szeretett volna 
véleményt alkotni, de meg kell osztania tapasztalatát a bizottsággal, miszerint az általános 
iskola nem szokott együttműködni a várossal, viszont minden esetben várja a város 
támogatását pénzügyileg. 
 
Barna Márton bizottsági tag is csatlakozott ehhez a véleményhez. Szerinte a tanárokat 
kellene megkeresni, ha együttműködésről van szó, nem pedig az iskolavezetést.  
 
Körösi Mihály alpolgármester szerint volt már rá példa, hogy közvetlenül a tanítók, tanárok 
lettek megkeresve és akkor sem érkezett semmi pozitív visszajelzés az irányukból. Úgy 
gondolja, hogy a hiba máshol keresendő. 
 
 

2. napirendi pont: 

Mezőberényi egészségügyi szolgáltatók támogatása – pályázati döntés 

 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök tájékoztatta a bizottságot, hogy idén az egészségügyi 
szolgáltatók támogatása pályázatra Dr. Patzer Tímea és Dr. Magyar László adott be 
támogatási kérelmet. Úgy gondolja, hogy mind a két pályázat megfelelt a formai 
követelményeknek. A pályázók fontos eszközök beszerzésére kértek támogatást. Kéri a 
bizottság tagjait, amennyiben elfogadják a határozati javaslatokat kézfeltartással szavazzanak.  
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 

A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – Dr. Patzer Tímea Mária fogorvos (5650 
Mezőberény, Gyomai u. 1. A. fsz. 2.) kérelmére, az egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére 
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biztosított előirányzat terhére 650.000.- Ft összegű támogatásban részesíti az előterjesztés 
mellékletét képező, I. 2058-1/2021. ikt. sz. pályázatában megjelölt eszközökre.  
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a támogatottat a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 

A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 
A Humánügyi Bizottság – átruházott hatáskörben – M és T Paradigma Bt. (5650 Mezőberény, 
Zrínyi sgt 11.) kérelmére, az egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére biztosított előirányzat 
terhére 650.000.- Ft összegű támogatásban részesíti az előterjesztés mellékletét képező, I. 
2089-1/2021. ikt. sz. pályázatában megjelölt eszközökre.  
A Humánügyi Bizottság felhatalmazza Dr. Burján Katalin elnököt, hogy a támogatottat a 
döntésről értesítse. 
Felelős: Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 

3. napirendi pont: 

Egyéb bejelentések 

 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök elmondta, hogy a Mezőberény Értékeiért Polgári 
Együttműködés Egyesület képviselője kérelmet nyújtott be a 2021. évi városi rendezvények 
támogatása címen megítélt „Fiatalok a sportról és a hagyományokról” rendezvény támogatási 
összegének más időpontban történő felhasználásáról. Kéri a bizottsági tagokat, amennyiben 
elfogadják a határozati javaslatot, kézfeltartással jelezzék. 
 
 
A Humánügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2021.(VII.29.)sz. HB határozat: 
A Humánügyi Bizottság elfogadja a Mezőberény Értékeiért Polgári Együttműködés Egyesület 
kérelmét és engedélyezi a 2021. évi városi rendezvények támogatása címen megítélt „Fiatalok 
a sportról és a hagyományokról” (I/1199-2/2021. üsz. támogatás) rendezvény támogatási 
összegének más időpontban történő felhasználását 2021. augusztus 31-ig. 
Felelős: Dr. Burján Katalin elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
Dr. Burján Katalin bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb bejelentése? 
 
Körösi Mihály alpolgármester meg szerette volna osztani a bizottság tagjaival, hogy az 
Alföld Turista Egyesület sikeresen véghezvitte a 700 km-es kerékpártúráját, melyre a 
bizottság adott támogatást. 
 

Madarászné Bereczki Zsuzsanna bizottsági tag érdeklődött volt-e valami probléma a túra 
közben? 
 




