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Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2021.évet (és 2022. évet) 
érintő 2021. évi határozatai: 

 
 
Intézményeket érintő: 
 

MEZŐBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
 
2022. évi Népszámlálás lebonyolításához fedezet biztosítása. 
A támogatás várhatóan 2022-ben érkezik: 
A 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó a 93/2021.(III.29.) sz. 
határozat szerint a megfelelő részletező számra, mind a bevételi, mind a kiadási 
előirányzat. 
 
93/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
D.) 
A 2021 /2022/évi Népszámlálás területi előkészítéséhez, adatfelvétel végrehajtásához 
kapcsolódó és 2021. évben eredeti előirányzatként a 013360: részletező számon beállított 
bevételi és kiadási előirányzatokat a 013210 részletező számon kell szerepeltetni, így az 
alábbi átcsoportosítás szükséges: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
013360-0 kf. Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások. KÖT 
B:16. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT.- n belülről ei. csökkentése: 9.906.826 Ft-tal 
KSH 2021 /2022/évi Népszámlálás lebonyolításához 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
013360 -0 kf. Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 8.265.650 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 1.281.176 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 360.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
013210-0 kf. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások. KÖT  
B:16. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT. - n belülről. ei. megemelése: 9.906.826 Ft-tal 
KSH 2021 /2022/évi Népszámlálás lebonyolításához 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
013210-0 kf. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások. KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 8.265.650 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 1.281.176 Ft-tal 
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Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 360.000 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
2021. évi szerkezeti változás, szintre hozással: A várható tényleges létszámadatoknak 
megfelelően szükséges a várható 2022. évi Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség 
teljesítéséhez: a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat meghatározása: 2022. 
évben eredeti előirányzatként beállítandó. 
2021. évi mérték szerint a beállítandó előirányzat: 1.449.000 Ft. 
Amennyiben a mérték változik 2022-re vonatkozóan, akkor korrigálni szükséges. 
 
 
189/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
A.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 725.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a rehabilitált 
személyek foglalkoztatásának csökkenése következtében előírt   megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 725.000 Ft-tal 
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a rehabilitált személyek  
foglalkoztatásának csökkenése következtében előírt Rehabilitációs  
hozzájárulási kötelezettség teljesítéséhez: 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 725.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése:.725.000 Ft-tal 
A rehabilitált személyek foglalkoztatásának csökkenése következtében  
előírt Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítéséhez: 
/2021. III. és IV. n. é. / 
 
 

MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE 
 
Mezőberény Város Óvodai Intézményében 10 óvodai csoport indításának elrendelése. 
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131/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai Intézményében 10 óvodai csoport 
indítását rendelem el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
Döntés: Engedélyezhető maximális csoportlétszám 20 %-kal történő átlépésének 
engedélyezése. 
 
132/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezem 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) Óvodavezetőjének, hogy 
az Intézmény feladat-ellátási helyein a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan, a csoportok 
kialakításánál a szükségessé vált, és a jogszabály értelmében engedélyezhető maximális 
csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai Intézményében 21 fő 
óvodapedagógus alkalmazásának támogatása. 
 
133/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2021/2022. nevelési évben támogatom 21 fő óvodapedagógus alkalmazását Mezőberény 
Város Óvodai Intézményében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
2021. évi szerkezeti változás, szintre hozással: 
A 131/2021.(V.03.) sz. határozat alapján a Mezőberény Város Óvodai Intézményénél 
2021.09.01-től 1 fő dajkai létszám /2021. évre: 3 hónapot érintően/ Személyi juttatások 
kiadási és Munkaadókat terhelő járulékok ei. vonzataival csökkentésre kerül, illetve 
szintre hozásként:a csökkentést egész évre kell végrehajtani. 
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189/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
D.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-1 kf. Óvodai nevelés szakmai feladatai./Ped. munkát segítők/: KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése:.702.900 Ft-tal 
K.1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
Illetmény és NOKS pótlék/ 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 108.950 Ft-tal 
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél a csoportszám csökkenésének következtében, 1 fő 
dajkai státusz csökkentése a kacsolódó előirányzatok csökkentésével együtt: 
2021. szeptember 1-től a 2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai 
Intézményében 10 óvodai csoport indítható. A 131/2021.(V.03.) sz. határozat alapján a 
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél 2021.09.01-től 1 fő dajkai létszám /2021 évre: 3 
hónapot érintően/ Személyi juttatások kiadási és Munkaadókat terhelő járulékok ei. 
vonzataival csökkentésre kerül.  
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 811.850 Ft-tal 
teljesítéséhez a  Személyi juttatások kiadási ei. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finan. műv. (int. fin.) KÖT ei. csökkentése: 811.850Ft-tal  
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú  tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 811.850 Ft-tal 
Feladat ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék  
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél a csoportszám csökkenésének következtében, 1 fő 
dajkai státusz csökkentése a kacsolódó előirányzatok csökkentésével együtt. 
2021. szeptember 1-től a 2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai 
Intézményében 10 óvodai csoport indítható. A 131/2021.(V.03.) sz. határozat alapján a 
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél 2021.09.01.-től 1 fő dajkai létszám/2021 évre:3 
hónapot érintően/ Személyi juttatások kiadási. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. 
vonzataival csökkentésre kerül a Feladat ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, 
átalakítási elkülönített tartalék megemelésével egyidejűleg. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 
 
Feladat változás: 
2021. évi szerkezeti változás: 2 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatási álláshely 
biztosítása. 
 
184/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére az eredeti létszám előirányzathoz képest 
további két fő teljes munkaidős közfoglalkoztatási álláshelyet engedélyezek.  
Felhatalmazom az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR, MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

 
082091-04 Értékmentők c. TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. pályázat.  
Dologi és Beruházási kiadási előirányzatként fog történni a 2022. évre esetlegesen 
áthúzódó rész tervezése. 
B.16 érkezett:2021.04.19: 4.300 100 Ft. Kiadások: 2021.12.06.-ig 5.899 Ft 
B.25 érkezett:2021.04.19: 699.900 Ft. Kiadások: 2021.12.06.-ig 406.000 Ft 
 
93/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei. -tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti működési c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 4.300.100 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az .sz. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 593.013 Ft-tal 
K.:122 Munkavégzésre irányuló egyéb 
 jogviszonyban megbízási díj 146.556 Ft 
K: 123 Egyéb külső személyi jutt.: Repi kiadás 446.457 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
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hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 224.507 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 3.482.580 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: +19.685 Ft 
Ag., eszk. beszerzése táborokhoz. 
Vásárolt élelmezés /K:332/: +317.797 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +2.332.312 Ft 
Előzetesen felszámított Áfa /K:351/: +812.786 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. KÖT 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei. -tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 699.900 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. KÖT 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat megemelése: 699.900 Ft-tal 
K:64: Egyéb tárgyi eszköz beszerzés+Áfa 
/1 db Fényképező gép és 40. db tárgyaló szék beszerzésének fedezetére 
 
Működési kiadások: 
082091-05 Közösségek, generációk, kultúra c. TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01965 az sz. 
pályázat:  
Működési kiadási előirányzatként fog történni a 2022. évre esetlegesen áthúzódó rész 
tervezése. 
B.16 érkezett:2021.04.19: 5.000 000 Ft. Kiadások: 2021.12.06.-ig 5.899 Ft 
 
 
93/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-05 Közösségek, generációk, kultúra c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01965 az. sz. 
KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti működési c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-05 Közösségek,generációk, kultúra c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01965 az. sz. 
KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 146.556 Ft-tal 
K.:122 Munkavégzésre irányuló egyéb 
 jogviszonyban.. megbízási díj 146.556 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
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hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 20.444 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 4.833.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +19.685 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +3.785.826 Ft 
Előzetesen felszámított Áfa /K:351/: +1.027.489 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
2022. évi Berény Napok tervezett ideje: 
 
373/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a XXV. Berényi 
Napok 2022. augusztus 19-20-21 között kerüljön megrendezésre.  
Felelős: Siklósi István polgármester 

Túri Andrea OPSKMM igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
2022. évi Berényi Napok lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez fedezet 
biztosítás: intézkedések megtétele: A Republic együttessel a szerződés aláírásra került: 
Koncert: 2022. augusztus 20. 
Az előleg: 1.892.300 Ft átutalása 2021.10.28-án megtörtént. A különbözetet maradvány 
terhére kell biztosítani intézmény finanszírozásként és kiadási előirányzatként 
beállítani. 
 
374/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a 2022. évi Berényi Napok 
lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez a 2021. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére 4.000.000,- Ft-ot biztosít az OPSKMM részére. Felhatalmazza Túri Andrea 
intézményvezetőt, hogy a keret terhére egy ismert együttessel szerződést kössön 2022. 
augusztus 20. (szombat) fellépésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA: 
 

A Veszélyhelyzet meghosszabbításával érvényben marad a bérleti díj tilalom. 
 
63/2021.(III.12.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
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a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendeletben 
foglalt korlátozásra tekintettel, annak tiltó hatálya alá eső, a vállalkozási tevékenység 
korlátozásában érintett Mezőberény, Fő út 13. sz. alatti 16 m2 nagyságú és 141 m2 nagyságú 
üzlethelyiségek, Liget utca 2. sz. alatti 70 m2 és 40 m2 nagyságú raktárak, valamint 240 m2 
nagyságú üzlethelyiség vonatkozásában, a bérlőt a bérleti díjfizetési kötelezettsége alól 
mentesítem 2021. április 1. naptól a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Földhaszonbér bevétel: 
 
222/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) 
bekezdés alapján haszonbérbeadásra kijelöli Mezőberény Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat: 0343/10 hrsz., 051/3 hrsz., 
0343/11 hrsz., 0343/13 hrsz., 0406/4 hrsz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Földhaszonbér bevétel: 
 
223/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) 
bekezdés alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlanokat, amely kapcsán a Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, 
hogy az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodjon: 
 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) 
bekezdés alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlanokat: 

- 0343/10 hrsz.-ú, 9.603 m2 területű, gyep, vízállás művelési ágú, 4,87 Ak értékű 
ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 500,- Ft+áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves 
időtartamra. 

- 051/3 hrsz.-ú, 9.394 m2 területű, szántó művelési ágú, 4,88 Ak értékű ingatlan 1/1 
részét, minimum nettó 800,- Ft+áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra. 

- 0343/11 hrsz.-ú, 12.653 m2 területű, gyep művelési ágú, 39,60 Ak értékű ingatlan 1/1 
részét, minimum nettó 500,- Ft+áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra. 

- 0343/13 hrsz.-ú, 3.307 m2 területű, gyep művelési ágú, 4,03 Ak értékű ingatlan 1/1 
részét, minimum nettó 500,- Ft+áfa / Ak / év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra. 

- 0406/4 hrsz.-ú, 4.316 m2 területű, kivett tanya 1.612 m2, szántó 2.704 m2 művelési 
ágú, 11,74 Ak értékű ingatlan 1/1 részét, minimum nettó 40.000,- Ft+áfa / Ak / év 
haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra. 

Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. július 30., 12:00 óra 
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére, vagy külön-külön is benyújtható 
pályázat. 
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A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó nyilatkozatát, hogy földhasználati 
jogosultságot szerezhet. 
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan 
haszonbérlésére. 
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
06/70-400-2409-es telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Földhaszonbér bevétel: 
 
265/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti ipari terület bérbeadása céljából az 
alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 részbeni 
tulajdonát képező 5650 Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti, 7.078 m2 alapterületű ipari területet 
bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft / m2 / év + áfa áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2021. szeptember 15., 12:00 
óra. 
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Dologi kiadás: 066020-118 kf.: Facsemete vásárlásáról döntés és a megvalósításhoz 
fedezet biztosítása. 
Várható rész teljesítés: 2022-ben 
Kiadások: 2021.12.06.-ig 316.230 Ft 
2022 re áthúzódó dologi kiadási előirányzat: 2.223.770 Ft 
A maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási előirányzatként a 2022. évi 
költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítani. 
 
95/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
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Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok előir. K513 KÖT csökkentése:2.540.000 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére: /066020-118 kf. Város és 
községgazdálkodási szolgáltatás: Facsemete vásárláshoz dologi kiadásként fedezet biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-118 kf. Város és község gazdálkodás: Facsemete vásárláshoz fedezet biztosítása. 
KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 2.540.000Ft-tal 
K:312 Üzemeltetési anyag+Áfa 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére: Facsemete vásárláshoz dologi kiadásként 
fedezet biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Dologi kiadás: 066020-115 kf. Mezőberény belterületén fakivágási munkák. 
2021.12.06-ig a teljesítés.: 1.318.260 Ft. 
A maradvány összege:2.281.740 Ft 
A maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási előirányzatként a 2022. évi 
költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítani. 
 
79/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése:3.600.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Mezőberény belterületén fakivágási munkák elvégzéséhez 
dologi kiadásként fedezet biztosítása / 066020-115 kf. Mezőberény belterületén fakivágási 
munkák / 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-115 kf. Város és község gazdálkodási: Mezőberény belterületén fakivágási munkák 
fedezetére KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
K:337 Egyéb szolgáltatások 
Egyéb működési tartalék terhére: Mezőberény belterületén fakivágási munkák elvégzéséhez 
dologi kiadásként fedezet biztosítása 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak 
megelőlegezése, utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
Dologi kiadás: 042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása: Boldisháti, erdőtelepítéshez 
kapcsolódó munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás: trágyázás, szántás, egyéb.  
(A határozatnak kapcsolódó felhalmozási része is van) 
 
Várhatóan áthúzódik a hatósági díj fizetési kötelezettség: 
Hatósági bizonyítvány: 92.000 Ft, Művelési ág váltás: 303.600 Ft, Földminősítési eljárási 
díj: 60.000 Ft. Összesen: 455.600 Ft. 
Amennyiben 2022-re lesz áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, úgy maradvány 
terhére az áthúzódó rész a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
96/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok előir. K513 KÖT csökkentése:7.500.000 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:  
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, 
utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa: 5.000.000 Ft 
Facsemete vásárlás, kerítésépítés. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +1.968.504 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/:+531.496 Ft 
Kapcsolódó munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás: trágyázás, szántás, egyéb 
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, 
utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
Felelős: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
425/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
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 
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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. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
Várható az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával megbízás időtartalmának 
meghosszabbítása. 
Dologi kiadás: 
Mezőberény város közigazgatási területén az önkormányzati főépítészi feladatok 
ellátásával megbízás: 2021. május 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra: 
Szerződés kötés: 90.000 Ft/hó összeggel. 
 
124/2021.(IV.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
megbízom Kmetykó János egyéni vállalkozót (székhely: 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4., 
adószám: 56182107-1-24) Mezőberény város közigazgatási területén az önkormányzati 
főépítészi feladatok ellátásával 2021. május 1. naptól 2021. december 31. napig. 
A megbízási szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom. 
A megbízási díj összege az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Mezőberény, 0365/6, 6002/2 hrsz., Kodály Zoltán utca 8. és Fő út 6. alatti ingatlanok 
villamos ügyintézési költségeinek megfizetése. 
2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, maradvány terhére a 2022. évi 
költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
136/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény, 0365/6, 6002/2 hrsz, Kodály Zoltán utca 8. és Fő út 6. alatti ingatlanok 
villamos ügyintézési költségeinek megfizetésére 120.000,- Ft fedezetet biztosítok a 011130-0 
Igazgatási tev KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka 
terhére. Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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2021 évi szerkezeti változás: 
2021.07.01-től 5 hóra bruttó: 75.000 Ft/hó összegű megbízási díj biztosítása. 
2022. évi szintre hozás: 7 hóra bruttó: 75.000 Ft/hó összegű megbízási díj biztosítása. 
 
186/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
E.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 427.315 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére. a Városi Önkormányzat 011130-0 részletező számára 
Személyi juttatás és Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat megemelése, megbízási díj 
biztosításához.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 375.000 Ft-tal 
K.122: 1 fő*75.000 Ft/hó/fő*5hó=-375.000 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 52.315 Ft-tal 
375.000 Ft*0,9*0,155=-52.315 Ft 
2021. 07.01.től Bruttó:75.000 Ft/hó összegű megbízási díj biztosítása. 
 
„Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” a 0298/15 hrsz.-ú ingatlan tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek fedezetére: 066020-0 dologi kiadások. 
Várható teljesítés: 2022-ben 
A maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási előirányzatként a 2022. évi 
költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítani. 
 
 
210/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében lévő Mezőberény, 0298/15 helyrajzi számon felvett, 
kivett vízállás megnevezésű, 1499 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21.) pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 
„Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. projekt keretén belül kialakításra kerülő 
berendezések és műtárgyak megközelítése, tisztított szennyvíz elvezető csatornájának 
takarítása valamint az illegális hulladék lerakás megszüntetése céljára kívánja felhasználni. 
Mezőberény Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
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Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000) védettség 
alatt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Mezőberény, 0298/15 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint az 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja és a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek fedezetére bruttó 100.000,- Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés terhére 
/066020-0 dologi kiadások/. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Dologi kiadás: 
A 2021. évi Beszámoló könyvvizsgálatára megbízás: 2021. július 1-től 2022. június 30-ig 
terjedő időszakra: Szerződés kötés: 152.400 Ft/hó összeggel. 
A 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítani. 
 
213/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel Dr. Orosz Tivadar egyéni vállalkozóval köti meg 
az Önkormányzat és Intézményei könyvvizsgálatára vonatkozó megállapodást. A 
könyvvizsgálat forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében már biztosításra került 
eredeti előirányzatban. A Képviselő-testület utasítja Siklósi István polgármestert a szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. június 30. 
 
Mikszáth u. 3. alatti 20 lakásos társasház kivitelezését követő, de a bérbe adását 
megelőző időszakban felmerülő dologi költségekre (zárcsere, épületfeltüntetés, közüzemi 
alapdíjak, vízóra hitelesítés, stb.) 
A Tényleges 2021. év maradvány összegével tervezés: 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, maradvány terhére a 2022. évi 
költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
2021.12.06-ig teljesítés, pénzügyi teljesítés: 631.856 Ft 
Gázdíj: 2021.01.21-én 3.909 Ft, 2021.05.11-én 236.537 Ft összegben. (összesen: 240.446 Ft) 
Gáz leágazó vezeték közmű: 2021.04.20-án 34.563 Ft összegben. 
Energetikai tanúsítvány: 2021.05.06-án 80.000 Ft összegben. 
Zárcsere: 2021.07.08-án 15.455 Ft összegben. 
Mellékvízmérőn jogi zár elhelyezés: 2021.10.06-án 175.362 Ft összegben. 
Kulcsmásolás: 2021.10.08-án 86.030 Ft összegben. 
Mindösszesen: 631.856 Ft. 
275/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth u. 3. alatti 20 lakásos 
társasház kivitelezését követő, de a bérbe adását megelőző időszakban felmerülő dologi 
költségekre (zárcsere, épületfeltüntetés, közüzemi alapdíjak, vízóra hitelesítés, stb.) bruttó 
800.000 Ft-ot biztosít a 013350-3 részletező kódon a 2021. évi költségvetésben 
lakásfenntartásra biztosított működési kiadások terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
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Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
013350-0 Magánszemély közmű tartozásának kiegyenlítéséhez 
2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként maradvány terhére beállítandó: dologi 
kiadás. 
 
278/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 550.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. és 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok  ÖNK. részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. /Magánszemély 
közmű tartozásának kiegyenlítéséhez./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 550.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. és 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ÖNK. részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
/Magánszemély közmű tartozásának kiegyenlítéséhez./ 
Felelős: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség 
fedezetére működési tartalék elkülönítése. 
A 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 16.102.579 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség 
fedezetére működési tartalék elkülönítése, állomány növelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 16.102.579 Ft-tal 
HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére 
működési tartalék elkülönítése. 
 
 
425/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
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. 
 
Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátásának fedezetére. 
Várható teljesítés: 2022.-ben 
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor maradvány terhére kell az áthúzódó 
részt kiadási előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként 
beállítani. 
 
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, a Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat ellátásának fedezetére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082063-00 kf. Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat ellátása. ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +393.701 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +106.299 Ft 
Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátásának fedezetére. 
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Vasúti ipari park: Adásvételi előszerződések 
 
238/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0364/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 9.548 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt a VISIVO Magyarország Kft.-vel (székhely: 1056 Budapest Belgrád rakpart 27. IV. em. 
9., adószám: 25405660-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 273301, képviseli: Nagy Krisztián 
ügyvezető) nettó 890 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 8.497.720 Ft (azaz nyolcmillió-
négyszázkilencvenhétezer-hétszázhúsz forint) + áfa összegű vételárért, a 2020. augusztus 3. 
napon, Szabó Bálint független értékbecslő által készített értékelési szakvéleményben 
meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
240/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0365/8 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 8.000 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt Molnár Péter őstermelővel (címe: 5650 Mezőberény, Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-
24, kamarai nyilvántartási szám: S565000241574-01, MVH azonosító: 1009510955) nettó 
890 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 7.120.000 Ft (azaz hétmillió-százhúszezer forint) + 
áfa összegű vételárért, a 2020. augusztus 3. napon, Szabó Bálint független értékbecslő által 
készített értékelési szakvéleményben meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
245/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 6.681 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi M. u. 4., 
cégjegyzékszám: 04 09 014951, adószám: 26766827-2-04, képviseli: Kolozsi Attila 
ügyvezető) nettó 1.500 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 10.021.500 Ft (azaz tízmillió-
huszonegyezer-ötszáz forint + áfa) összegű vételárért, a 2020. július 1. napon, Szabó Bálint 
független értékbecslő által készített értékelési szakvéleményben meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
379/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt 
nyilvántartott 7.078 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5650 
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Mezőberény, Hősök útja 1., adószám: 20581024-2-04, cégjegyzékszám: 04 06 005946, 
képviseli: Nagy József ügyvezető) nettó 860 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 6.100.000 
Ft (azaz hatmillió-százezer forint) + áfa összegű vételárért, a 2020. július 1. napon, Szabó 
Bálint független értékbecslő által készített értékelési szakvéleményben meghatározottak 
szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
Dologi kiadás: 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, üzemeltetése, fenntartása 
Forgalomtechnikai eszközök beszerzése és azok telepítése. 
A korlát 2021. évben kifizetésre került: A szla összege: 257.175 Ft.  
Várhatóan a Csabai úti kerékpárúthoz és járdákhoz a kiegészítő táblák teljesítése és a 
pénzügyi teljesítés: 2022-re húzódik át.  
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ban, akkor maradvány terhére kell az áthúzódó 
részt kiadási előirányzatként beállítani. 
2022-re áthúzódó összeg, maradvány: 142.825Ft. 
 
303/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 400.000,- Ft 
fedezetet biztosít dologi 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 
 
Alföldvíz Zrt. A szennyvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2022-2036 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervében a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok kerülnek 
szerepeltetésre. 
 
305/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. javaslatával 
a szennyvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.  
A Képviselő-testület a szennyvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2022-2036 időszakra 
vonatkozó beruházási feladatai között kizárólag a rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatokat nevezi meg.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Alföldvíz Zrt. A ivóvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2022-2036 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervében a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok kerülnek 
szerepeltetésre. 
 



 

19 

306/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. javaslatával 
az ivóvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.  
A Képviselő-testület az ivóvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2022-2036 időszakra vonatkozó 
beruházási feladatai között kizárólag a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokat 
nevezi meg.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Mezőberény Város újratelepülésének 300. évfordulójáról – 2023. év – való 
megemlékezés előkészítése. 
Részfeladatra fedezet biztosítás. A fedezet 2020-ban és 2021-ben biztosítva és 
maradványként folyamatosan 2022-ig biztosítandó. 
2021-ben teljesített összeg: Személyi juttatás: 892.500 Ft. Munkaadókat terhelő járulék: 
138.337 Ft Dologi kiadás: 320.000 Ft. 
2022-re maradvány terhére biztosítandó összeg: Személyi juttatás: 892.500 Ft. 
Munkaadókat terhelő járulék: 138.338 Ft Dologi kiadás: 320.000 Ft. 
 
308/2021.(IX.14.)sz. határozatok. 
 
308/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény 
újratelepülésének 300. évfordulójára kiadvány megjelentetésére (Mezőberény története 3. 
című kötet) rendelkezésre álló 1.500.000 Ft dologi kiadási fedezetet további 1.201.675 Ft-tal 
egészíti ki a 2021. évi egyéb működési tartalék terhére az alábbiak szerint: 
- személyi juttatásokra: 925.000 Ft 

/Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások: K:122 

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra: 276.675 Ft, K:2 
Az eredeti dologi kiadási előirányzatként rendelkezésre álló előirányzatból: 860.000 Ft-ot a 
képviselő-testület átcsoportosít személyi juttatások előirányzatra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
333/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék előirányzat K513  KÖT  csökkentése: 1.201.675 Ft-tal 
Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója kiadvány megjelentetése: Mezőberény 
története 3. munka című kötet szerzői díjazásához fedezet biztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-1 Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója KÖT. 
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Személyi juttatások /K1/ előirányzat:   megemelése: 925.000 Ft-tal 
K122: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások 
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó /K2/ előirányzat: megemelése: 276.675 Ft-tal 
Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója kiadvány megjelentetése: Mezőberény 
története 3. munka című kötet szerzői díjazásához fedezet biztosítás 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-1 Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    csökkentése: 860.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások    -677.165 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa -182.835 Ft 
Dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása személyi juttatások előirányzatra. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-1 Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:   megemelése: 860.000 Ft-tal 
K122: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások 
Dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása személyi juttatások előirányzatra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Volánbusz Zrt.-vel menetrendszerinti autóbusz közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés további 1 évre hosszabbítása. 
 
309/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közte és a Volánbusz Zrt. között 
2015. szeptember 1. óta fennálló Mezőberény város közigazgatási területén menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására irányuló feladat-ellátási szerződést 
2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31. időtartamig változatlan tartalommal 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
2021. évi költségvetés elkülönített sport tartalékalapjába visszahelyezés /sport 
rendezvények/ és amennyiben nem kerül felhasználásra 2021-ben, akkor maradvány 
terhére kell az áthúzódó részt kiadási előirányzatként beállítani: 2022. évi költségvetés 
elkülönített sport tartalék:sport rendezvények 
 
362/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermek FC (5650 
Mezőberény, Kunhalom u. 6.) által, a I. 890-18/2021. ügyirat számú támogatási szerződésben 
foglalt, a Gyermek FC által visszautalt 150.000.- Ft támogatást a 2021. évi költségvetés 
elkülönített sport tartalékalapba visszahelyezi. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
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Határidő: értelem szerint 
 
2022. évben eredeti előirányzatként tervezendő részben maradvány terhére: 

- a közvilágítási áramdíj és ahhoz kapcsolódó kiegészítő fizetendő díjak. 
- a 397/2021.(XI.11.)sz. határozatban meghatározott „Mezőberényi közvilágítás 

üzemeltetése és karbantartása” 10 évre meghatározott összegből a 2022–ben 
esedékes összeg. 

- a munkálatokhoz kacsolódó műszaki ellenőrzési munkák ellenértéke. 
/433/2021.(XI.29.) sz. hat. Beruházási kiadás/ 

 
397/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberényi 
közvilágítás üzemeltetése és karbantartása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
megvalósításához szükséges nettó 187.174.015 Ft + áfa, azaz bruttó 237.711.000,- Ft, azaz 
kétszázharminchétmillió-hétszáztizenegyezer forint összeget biztosít 10 éven keresztül, éves 
szinten egyenlő részletekben, azaz 23.771.100 Ft/év összegben a mindenkori költségvetés 
terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Műszaki ellenőri szolgáltatás:Beruházási kiadás 
 
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 
 
Erdőrészeket határoló kerítések elbontása: 
Várható teljesítés: 2021-ben: 1.403.350 Ft  
Várható teljesítés: 2022-ben: 1.403.350 Ft 
 
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor maradvány terhére kell az áthúzódó 
részt kiadási előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként 
beállítani. 
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404/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 15 B, C, D, E, F, G 
erdőrészeket határoló kerítések elbontása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként 
Nagy Zoltán egyéni vállalkozót (4172 Biharnagybajom, Csemetekert) nevezi meg 2.210.000,- 
Ft + Áfa = 2.806.700,- Ft ajánlati árral.  
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges bruttó 2.806.700,- Ft fedezetet dologi 
kiadási előirányzatként a 2021. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Alap elkülönített 
tartalék terhére biztosítja a 042210-0 részletező számra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
A határozatban ismertetett területeken: Műszaki kérdések, az elmaradt munkák, az 
esetleges pót, vagy többletmunkák vizsgálatára létrehívott munkacsoport szakmai 
segítőjének költségeire fedezet biztosítás. 
Amennyiben 2022-re lesz áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, úgy maradvány 
terhére az áthúzódó rész a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
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 
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 
 
 
A Békés megyei kötődésű Wenckheim családról szóló film elkészítéséhez hozzájárulás 
biztosítása. 
Amennyiben 2022-re lesz áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, úgy maradvány 
terhére az áthúzódó rész a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
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. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Dologi kiadás: Az orvosi ügyeleti feladat ellátására a Békés-Medical Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.-vel a feladatellátási szerződés módosítása, és a szükséges pénzügyi 
fedezet biztosítása. 

VAGY MÁS SZOLGÁLTATÓVAL ESETLEGES MEGÁLLAPODÁS 
Amennyiben a szolgáltató és a biztosítandó ellenérték összege végleges lesz, a 2022. évi 
tervezés a döntésnek megfelelően fog történni maradvány terhére. 
 
451/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladat ellátásához 
szükséges maximum 125,- Ft/lakos/hónap összegű kiegészítő támogatást a 2022. évi 
költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés-
Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladatellátási szerződését 2022. december 31. napjáig 
meghosszabbítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. 
 
 
Bérleti szerződések kötésére felhatalmazás./ Vasúti ipari terület/ 
 
235/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 0364/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 9.548 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a VISIVO Magyarország Kft.-vel (székhely: 
1056 Budapest Belgrád rakpart 27. IV. em. 9., adószám: 25405660-2-41, cégjegyzékszám: 01 
09 273301, képviseli: Nagy Krisztián ügyvezető) bérleti szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
237/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 0368/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 8.000 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a Molnár Péter őstermelővel (címe: 5650 
Mezőberény, Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-24, kamarai nyilvántartási szám: 
S565000241574-01, MVH azonosító: 1009510955) bérleti szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
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246/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy a Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 6.681 m2 
nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni tulajdonát képező, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában az SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi M. u. 4., cégjegyzékszám: 04 09 014951, 
adószám: 26766827-2-04, képviseli: Kolozsi Attila ügyvezető) együttműködési 
megállapodást kössön ingatlanfenntartási- és fejlesztési feladatok ellátására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
378/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt nyilvántartott, 7.078 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 5650 Mezőberény, Hősök útja 1., adószám: 
20581024-2-04, cégjegyzékszám: 04 06 005946, képviseli: Nagy József ügyvezető) bérleti 
szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
231/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 
Önkormányzatának 1/1 részbeni tulajdonát képező Mezőberény, 3722/12, valamint 
Mezőberény, 0364/2 és 0365/8 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ipari területek 
üzemeltetőjének 2021. július 15. naptól kijelöli a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-t.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, ILL. INTÉZMÉNYEI: 
FEJLESZTÉSEK: 
 

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I. 
 
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak 
megelőlegezése, utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
Beruházási kiadás: 042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása: Boldisháti, erdőtelepítési 
munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás: Facsemete vásárlás, kerítésépítés 
(A határozatnak kapcsolódó működési célú része is van) 
Várhatóan áthúzódik : 
- a műszaki ellenőrzés díj fizetési kötelezettség: 260.000 Ft 
- kerítés telepítés: 1.240.700 Ft 
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Amennyiben 2022-re lesz áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, úgy maradvány 
terhére az áthúzódó rész a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
96/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok előir. K513 KÖT csökkentése:7.500.000 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:  
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, 
utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa: 5.000.000 Ft 
Facsemete vásárlás, kerítésépítés. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +1.968.504 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/:+531.496 Ft 
Kapcsolódó munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás: trágyázás, szántás, egyéb 
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, 
utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
Felelős: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
425/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
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. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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Felhalmozási kiadási előirányzat emelés. 013350-6. Vasúti Ipari Park kialakítása: 
Mezőberény, külterület 0365/6 hrsz. szántó művelési ágú termőföld végleges más célú 
hasznosítása céljára földvédelmi járulék teljesítéséhez fedezet biztosítása.  
A földvédelmi járulék fizetési kötelezettség 2022-re áthúzódik. Amennyiben nem kerül 
teljesítésre 2021-ben, akkor  maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási 
előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítani. 
 
134/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mezőberény, külterület 0365/6 
hrsz. szántó művelési ágú termőföld végleges más célú hasznosítása céljára 30.000,- Ft 
földvédelmi eljárási díj, 3.248.080,- Ft földvédelmi járulék és 100.000,- Ft telekalakítási 
eljárási/igazgatási díj – összesen 3.378.080,- Ft összeget biztosítok és gondoskodom a 
szükséges intézkedések megtételéről.  
A forrásként 3.248.080 Ft összeg /013350-6. Vasúti Ipari Park kialakítása, TOP-1.1.1-16-
BS1-2017-00001 / beruházási kiadásként, 130.000 Ft összeg dologi kiadásként, a 2021. évi 
költségvetés, egyéb működési tartaléka terhére kerül biztosításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
Felhalmozási kiadási előirányzat emelés. 013350-0. Mezőberényi belterületi ingatlan 
megvásárlásához / Mezőberény, Puskin u. 13. sz. alatti, 1114. hrsz. alatt nyilvántartott 
ingatlan / fedezet biztosítása. Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor 
maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási előirányzatként beállítani. 
 
Pü-i teljesítés 2021.08.24-én: 2.500.000 Ft 
2021.12.06-i előirányzat maradvány: 5.500.000 Ft 
 
186/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
G.)  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése:8.000.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék csökkentése terhére Mezőberényi belterületi 
ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 8.000.000 Ft-tal 
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K:62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 
K:67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 
Mezőberényi belterületi ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítás 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
224/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Puskin u. 13. sz. alatti, 
1114. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ½ tulajdoni hányadát adásvétel címen maximum bruttó 
2.500.000,- Ft, - azaz kettőmillió-ötszázezer forint - vételáron Hoffmann Erika Mária (sz. 
1962., an.: Krattinger Mária) tulajdonostól, a 2021. évi költségvetés terhére megveszi. 
Az adásvételi szerződés megkötéséből, valamint a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséből 
származó költségeket Mezőberény Város Önkormányzata viseli.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Felújítási kiadás, Beruházási kiadás és Dologi kiadási előirányzat. 
Lehet 2021-ben 5%-os mértékű Bruttó: 14.581.470 Ft-os előleget kell fizessünk. 
A „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, 
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító számú pályázat: 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, a 2022. évi költségvetésbe eredeti 
előirányzatként beállítandó. /Pénzmaradvány terhére kell a maradványt kiadási 
előirányzatként beállítani./ 
 
B.16 érkezett: 2021.02.02.: 21.820 000 Ft.               Kiadások: 2021.12.06.-ig 130.000 Ft 
B.25 érkezett: 2021.02.02.: 281.928.562 Ft. Kiadások: 2021.12.06-ig 9.906.000 Ft 
B.25 csökkentése: 2021.10.21: 25.955.034 Ft. 
 
Dologi kiadás: „A közbeszerzési tanácsadó tevékenység elvégzésére, közbeszerzési 
dokumentáció összeállítására 3.099.994 Ft fedezetbiztosítás történt. A teljesítés 
megtörtént. Pü-i teljesítés: 2021.09.07. 
 
 
Várható teljesítés: 2022-ben 
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor  
maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási előirányzatként a 2022. évi 
költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítani. 
Pénzügyi teljesítés nem történt 2021.11.21-ig. 
 
287/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése Mezőberényben”, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 pályázathoz a 
kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki 
ellenőri szolgáltatás nyújtása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, Bíró Zsolt egyéni vállalkozót 
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(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) nevezi meg - aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette 3.100.000 Ft + 0 % Áfa = 3.100.000 Ft ajánlati árral. 
A megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele, a pályázatban foglalt műszaki-szakmai 
tartalom megvalósításához szükséges teljes fedezeti összeg rendelkezésre állása (az Irányító 
Hatóság a Megbízó által igényelt többletforrás jóváhagyása). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2021. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Felújítási kiadás. 
A bevétel: 29.211.709 Ft 2021.07.07-én érkezett a számlánkra. 
Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázat. 
Várhatóan a teljesítés, pénzügyi teljesítés 2022-re áthúzódik. 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, a 2022. évi költségvetésbe eredeti 
előirányzatként beállítandó. /Maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási 
előirányzatként beállítani./ 
 
278/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
Felhalmozási c. központi önk. tám. /B21/ előirányzat: megemelése: 29.211.709 Ft-tal 
Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázati támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-18 Belterületi utak felújításához pályázat: KÖT.  
Felújítási kiadás /K7/ előirányzat: megemelése: 29.211.709 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása:  +23.001.346 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa:  +6.210.363 Ft 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: pályázati támogatással biztosított fedezet terhére. 
 
Várható teljesítés: 2022. 
 
58/2021.(II.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 
3.5 pontja Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra pályázatot nyújtok be, 
melyhez bruttó 9.737.236,- Ft önerő fedezetet biztosítok felújítási kiadási előirányzatként a 
2021. évi költségvetés feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási 
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elkülönített tartalék terhére /045120-18 kf. Önkormányzati feladat ellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására: Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása/. A 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
307/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, tömegközlekedéssel 
érintett szakaszok burkolat felújítása, valamint a Kereki utca részleges felújításának 
munkálataira indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a SWIETELSKY Magyarország Kft.-t 
(5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.) nevezi meg. 
A nyertes ajánlattevő ajánlati ára a kivitelezés tekintetében nettó 30.668.460,- Ft + 
8.280.484,- Ft Áfa = bruttó 38.948.944,- Ft. A képviselő-testület a feladat ellátásához 
szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésben biztosította felújítási előirányzatként, 
045120-18. részletező számon. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Udvarrendezés megvalósult: 2022. évre áthúzódó tervezendő összeg: 3.000.000 Ft 
Dologi és Beruházási kiadás. 
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor maradvány terhére kell az áthúzódó 
részt kiadási előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként 
beállítani. 
 
276/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth u. 3. alatti 20 lakásos 
társasház nem megfelelő vagy hiányos kivitelezéséből adódó költségekre bruttó 3.500.000 Ft 
fedezetet biztosít a 013350-3 részletező kódon a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére az alábbiak szerint:  
- Külső-belső javítások bruttó 1.000.000 Ft értékben (dologi kiadás) 
- Udvarrendezés bruttó 500.000 Ft (dologi kiadás) 
- Kandelláberek telepítése bruttó 2.000.000 Ft (beruházási kiadás) 
A felmerült költségeket a kivitelező Blaskó és Társa Kft-n jogérvényesítéssel behajtani 
szükséges. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
066020-0 Város- és községgazdálkodás: Tervek készítése  
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, maradvány terhére az áthúzódó rész 
a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
277/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bruttó 3.000.000 Ft keretösszegben 
fedezetet biztosít a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz programban 
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megjelenő felhívásokra benyújtani kívánt támogatási kérelmekhez szükséges 
tervdokumentációk elkészíttetésére a 066020-0 részletező kódon (Város- és 
községgazdálkodás tervek készítésének fedezete) beruházási kiadási előirányzatként az 
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 3.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: megemelése: 3.000.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése:  +2.362.205 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa: +637.795 Ft 
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása. 
 
Eötvös u. 22. sz. alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása. 
Várható teljesítés: 2022-ben 
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor maradvány terhére kell az áthúzódó 
részt kiadási előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként 
beállítani. 
Pénzügyi teljesítés 2021.12.06-ig nem történt. 
 
278/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
F.)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 350.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számon belüli átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat terhére a Mezőberény 
Eötvös u. 22.sz alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Felújítási kiadás /K7/ előirányzat: megemelése: 350.000 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása:  +275.591 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa: +74.409 Ft 
Részletező számon belüli átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat terhére a Mezőberény 
Eötvös u. 22. sz. alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) 
A Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás 
biztosítása. 
Várható teljesítés: 2022-ben 
Amennyiben nem kerül teljesítésre 2021-ben, akkor maradvány terhére kell az áthúzódó 
részt kiadási előirányzatként a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként 
beállítani. 
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, a Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) ÖNK. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése: +1.181.102 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa: +318.898 Ft 
A Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás biztosítása. 
 
 
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban pályázat: 047410-6 kf. 
 
B.16 érkezett: 2021.09.14.: 29.250 000 Ft. Kiadások: 2021.12.06-ig 4.336.626 Ft 
B.25 érkezett: 2021.09.14.: 331.500 Ft. Kiadások: 2021.12.06-ig 0Ft 
Dologi és Beruházási kiadási előirányzatként fog történni a 2022. évre esetlegesen 
áthúzódó rész tervezése. 
 



 

32 

A 2022-re áthúzódó működési előirányzat a működési célú maradvány terhére, az 
áthúzódó rész a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
A 2022-re áthúzódó beruházási előirányzat a felhalmozási célú maradvány terhére, az 
áthúzódó rész 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
278/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. 
Egyéb műk. c. tám. ÁHT.-n belülről /B16/ előirányzat: megemelése: 29.250.000 Ft-tal 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt 
működési célú tám. 
Felhalmozási bevételek ÁHT.-n belülről /B25/ előirányzat: megemelése: 351.000.000 Ft-tal 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások bevétele 
047410-6 TOP-2.1.3-16- BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. bevételi és kiadási előirányzatok rendezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 29.250.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +23.031.496 Ft 
K351: Működési. előz. felsz. áfa +6.218.504 Ft 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:  megemelése: 351.000.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése  +276.377.953 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa  +74.622.047 Ft 
047410-6 TOP-2.1.3-16- BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. bevételi és kiadási előirányzatok rendezése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben” projekt tervezési munkáira. 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, a 2022. évi költségvetésbe eredeti 
előirányzatként beállítandó. /Maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási 
előirányzatként beállítani./ 
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, 
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Andrássy út 18/C I./1., - Marton Tervezőiroda Kft. - 5000 Szolnok, Vidra u. 10. részére 
küldjék meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
2022. évben a várható 2021. évi "bérlakások" számla maradványa alapján, a tervezés a 
meghatározott arányok szerint kell, hogy történjen: Felújítási kiadás, Dologi kiadás, 
Elkülönített tartalék 
 
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% vismajor, 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 
 
Közlekedésbiztonság javítása: forgalomtechnikai eszközök beszerzése, 
táblakihelyezések. 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, a 2022. évi költségvetésbe eredeti 
előirányzatként beállítandó. /Maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási 
előirányzatként beállítani./ 
 
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 
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Közlekedésbiztonság javítása: forgalomtechnikai eszközök beszerzése, 
táblakihelyezések. 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, a 2022. évi költségvetésbe eredeti 
előirányzatként beállítandó. /Maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási 
előirányzatként beállítani./ 
 
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 
 
 
Pozitív döntés esetén, a megvalósításhoz 2022-ben évközben forrás biztosítás szükséges. 
 
439/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyomatékosan kéri a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. illetékeseit, hogy Mezőberényben a 47-es út Kinizsi utcai kereszteződésében 
biztonságos gyalogosátkelő helyet építsenek ki, amellyel a 47-es úton való gyalogos átkelést 
lehetővé teszi. 
Indokaink között az óvoda közelsége mellett az egyéb gyalogos forgalom átvezetésének 
megvalósítása is szerepel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

MEZŐBERÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
 
PH részére bútor beszerzése, számítástechnikai eszköz beszerzése, szoftver beszerzése. 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, maradvány terhére az áthúzódó rész 
a 2022. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállítandó. 
 
2021.12.06-ig teljesítés, pénzügyi teljesítés: 
 
Számítástechnikai eszközök beszerzése pénzügyi teljesítés 2021.09.23-án 872.490 Ft, 
2021.11.11-én 331.910 Ft összegben. (Összesen: 1.204.400 Ft) 
Szoftver (szerver) pénzügyi teljesítés 2021.09.23-án 295.510 Ft összegben. 
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
J.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.600.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a PH részére bútor beszerzése, számítástechnikai eszköz beszerzése, szoftver 
beszerzése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
A PH részére intézményfinanszírozásként, beruházási feladatok megvalósításához fedezet 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a PH részére intézményfinanszírozásként, beruházási feladatok megvalósításához 
fedezet biztosítása. 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése +787.402 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +212.598 Ft 
Bútor beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
K63: Informatikai eszk. beszerzése, létesítése +1.574.803 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +425.197 Ft 
Számítástechnikai eszközök beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K63: Informatikai eszk. beszerzése, létesítése +393.701 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +106.299 Ft 
Szoftver 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 100.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése  +78.740 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +21.260 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
 
 

ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR, MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
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082091-06 Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben – TOP-7.1.1-06-H-
043-1 az. sz. pályázat 
A 2022-re áthúzódó teljesítés és pénzügyi teljesítés, a 2022. évi költségvetésbe eredeti 
előirányzatként beállítandó. /Maradvány terhére kell az áthúzódó részt kiadási 
előirányzatként beállítani./ 
 
426/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
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 
Felelős: Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA II. csoport. 
 
Várhatóan 2021. évben megtörténik a teljesítés és a pénzügyi teljesítés.  
 
 
425/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 




