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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2020. év 
 
 
1/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 16/2019.(I.28.), 338/2019.(IX.30.), 374/2019.(XI.25.), 

382/2019.(XI.25.), 384/2019.(XI.25.), 387/2019.(XI.25.), 388/2019.(XI.25.), 
395/2019.(XII.19.), 397/2019.(XII.19.), 402/2019.(XII.19.), 404/2019.(XII.19.), 
405/2019.(XII.19.), 413/2019.(XII.19.), 414/2019.(XII.19.), 415/2019.(XII.19.), 
416/2019.(XII.19.), 418/2019.(XII.19.), 419/2019.(XII.19.), 420/2019.(XII.19.), 
421/2019.(XII.19.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Luther u. 1. II/7. és 9. sz. alatti önkormányzati bérlakások értékesítése; Vételi 
ajánlatról döntés 

II/3. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.)sz. rendelet 
felülvizsgálata 

II/4. Mezőberény Településrendezési Eszköz 2019. évi módosításának jóváhagyása 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 
IV./ Mezőberény város 2020. évi nagyrendezvényeinek terve 
V./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 
VI./ Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) kidolgozása 
VII./ Bejelentések 

VII/1. Rákóczi Szövetség támogatási kérelme 
VII/2. Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. kérelme a Madarak Háza Ökoturisztikai 

Látogató és Szabadidő Központ üzemeltetése kapcsán 
VII/3. 2019. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenőrzés 
VII/4. Együttműködési megállapodások felülvizsgálata a mezőberényi nemzetiségi 

önkormányzatokkal 
VII/5. Bentlakásos intézményi ellátás térítési díjának felülvizsgálata 
VII/6. A helyi szociálpolitikai kerekasztalról szóló rendelet módosítása 
VII/7. Mezőberény Város 2020-2024. közötti időszak gazdasági programja 1. körös 

tárgyalás 
VII/8. HelpyNet Kft. ajánlata 
VII/9. Mezőberény Város Óvodai Intézménye nyári nyitva tartása 
VII/10. A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 
VII/11. Alföldvíz Zrt. részvényesi megkeresése 
VII/12. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 

2019. évi beszámoló és a 2020. évi munkaterv elfogadása 
VII/13. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 

módosított beiskolázási és továbbképzési tervének tudomásul vétele 
VII/14. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai tervezetének 

véleményezése 
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VII/15. Anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításáról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálata 

VII/16. 2020. évi közbeszerzési terv 
VII/17. „Vasút melletti iparterület kiépítése Mezőberényben” című TOP-1.1.1-16-BS1-

2017-00001 azonosító számú pályázathoz kiviteli tervek elkészítése tárgyában 
nyertes ajánlattevő kiválasztása 

VII/18. MVÓI támogatása a „KINCSES KULTÚRÓVODA 2020” cím elnyerése 
érdekében 

VII/19. Egyéb bejelentés 
VIII./ Zárt ülés 

VIII/1. Városi elismerések adományozásáról döntéshozatal 
VIII/2. „Vasút melletti iparterület kiépítése Mezőberényben” című TOP-1.1.1-16-BS1-

2017-00001 azonosító számú pályázat megvalósításához a közbeszerzési eljárás 
ajánlattevőinek kiválasztása 

VIII/3. Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. pótfinanszírozása  
VIII/4. Egyéb bejelentés 

 
 
2/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. december 19-i zárt ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
3/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
4/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 16/2019.(I.28.), 338/2019.(IX.30.), 
374/2019.(XI.25.), 382/2019.(XI.25.), 384/2019.(XI.25.), 387/2019.(XI.25.), 
388/2019.(XI.25.), 395/2019.(XII.19.), 397/2019.(XII.19.), 402/2019.(XII.19.), 
404/2019.(XII.19.), 405/2019.(XII.19.), 413/2019.(XII.19.), 414/2019.(XII.19.), 
415/2019.(XII.19.), 416/2019.(XII.19.), 418/2019.(XII.19.), 419/2019.(XII.19.), 
420/2019.(XII.19.), 421/2019.(XII.19.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
5/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Cservenák Jánosné 5650 Mezőberény, 
Eötvös u. 24. sz. alatti ajánlattevő részére a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének 1/1 tulajdonában álló 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II./ 9. szám alatti ingatlan 
értékesítését nem támogatja, miután a megajánlott vételár nem éri el a független értékbecslő 
által meghatározott minimális vételárat.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy Cservenák Jánosné ajánlattevőt a képviselő-testület 
döntéséről tájékoztassa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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6/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 
II./7. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az 
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (1) bekezdése, valamint A lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) sz. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján 
versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete, valamint  
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) sz. rendelete 
alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Luther u. 
1. II/7. sz. alatti, 1026/A/7 hrsz-ú, 44,32 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlant, minimum bruttó 5.800.000 (azaz ötmillió-nyolcszázezer forint) eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2020. február 29. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
7/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5650 Mezőberény, Luther u. 1. 
II./9. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az 
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (1) bekezdése, valamint A lakások és helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) sz. rendelet 44. § (3) bekezdése alapján 
versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete, valamint  
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) sz. rendelete 
alapján versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Luther u. 
1. II/9. sz. alatti, 1026/A/9 hrsz-ú, 60,01 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló 
ingatlant, minimum bruttó 7.600.000 (azaz hétmillió-hatszázezer forint) eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2020. február 29. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
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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 
 
 
8/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
9/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. évi Városi rendezvények 
tervét elfogadja és megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az év közben történt változásokat 
kísérje figyelemmel, a módosításokat végezze el és a honlapon jelentesse meg.  
Felelős: Siklósi István polgármester  

Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
10/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben is a március 15, május 1, 
augusztus 20. és az október 23. rendezvényeket tekinti városi nagyrendezvénynek.  
Megbízza az OPSKMM intézmény igazgatóját a városi nagyrendezvények megszervezésével, 
lebonyolításával.  
Felelős: Siklósi István polgármester  

 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
11/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy „A közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatához 2020. február 29-ig lehet javaslatokat küldeni a jegyzo@mezobereny.hu e-
mail címre. A rendelet tárgyalására 2020. március 30-i testületi ülésen kerül sor. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: 2020. március 30. 
 
 
12/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt, 
különösen a településfejlesztésre, településrendezésre vonatkozó feladatának eleget téve, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 6-7. §-aiban foglaltak alapján – felülvizsgálja, 
újraalkotja az integrált településfejlesztési stratégiáját és szükség szerint a település-fejlesztési 
dokumentumait.  
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A szakértői tervező munkát kiegészítő egyeztetéseket Mezőberény Város Önkormányzata – a 
partnerségi egyeztetésre vonatkozó szabályozás figyelembevételével, a Helyi Közösségi 
Fejlesztési Stratégiája megalkotásának tapasztalataira támaszkodva – közösségi tervezés 
keretében folytatja le.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert fentiekkel kapcsolatban a tervezés 
megindítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.  
Pénzügyi kötelezettségvállalásra az indikatív árajánlat tartalmával megegyező részleteket 
tartalmazóan beszerzett tényleges árajánlatok alapján a képviselő-testület döntése alapján 
kerülhet sor. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
13/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon módosító 
indítványt, mely szerint a Rákóczi Szövetség által felajánlott támogatási formát 50.000,- Ft-tal 
támogassa a testület. 
 
 
14/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja igénybe venni a Rákóczi 
Szövetség által felajánlott támogatási formát, ezen célkitűzések tekintetében folyamatos 
támogatást nyújt külhoni testvértelepülései részére, az önkormányzat ezen támogatási formán 
a jövőre nézve nem kíván változtatni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
15/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete kéri a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy  dolgozza ki a Madarak Háza Ökoturisztikai 
Látogató és Szabadidő Központ üzemeltetésére vonatkozó terveit, a képviselő-testület ezen 
tervek tükrében hozza meg döntését az üzemeltetés átvételével kapcsolatban. 
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: 2020. február 10. 
 
 
16/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló, 17-ból 14 sportegyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót 
tudomásul veszi. (3 egyesület 1.000.000.- Ft feletti támogatással külön határozattal elfogadva)  
Köszönetet mond a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2019. évben végzett 
munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
17/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által 
ellenőrzött Mezőberényi Kosárlabda Klub (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) az I. 769-
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19/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában) 
meghatározott 1.000.000,- Ft és az I.769-9/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben 
(sportrendezvény) meghatározott 235.000,- Ft támogatási összeget, azaz 1.235.000,- Ft 
összegről szóló, 5/2020.(I.06.)sz. HB határozattal elfogadott pénzügyi beszámolóját 
jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2019. évben végzett 
munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
18/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által 
ellenőrzött HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) az 
I.769-18/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - 
asztalitenisz) meghatározott 600.000,- Ft, az I.769-17/2019. ügyiratszámú támogatási 
szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - kézilabda) meghatározott 430.000,- Ft, az 
I.769-28/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben (nem olimpiai sportág kategóriában - 
íjász) meghatározott 80.000,- Ft, az I.769-27/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben 
(nem olimpiai sportág kategóriában - kickbox) meghatározott 550.000,- Ft támogatási 
összeget, azaz összesen 1.660.000,- Ft összegről szóló, 17/2020.(I.06.)sz. HB határozattal 
elfogadott pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek 
és tagjainak a 2019. évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
19/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által 
ellenőrzött Mezőberényi Labdarúgó Egyesület (5650 Mezőberény, Sport u. 1.) az I.769-
20/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában) 
meghatározott 900.000,- Ft, az I.769-11/2019. ügyiratszámú támogatási szerződésben 
(sportrendezvény) meghatározott 60.000,- Ft, és az I.769-10/2019. ügyiratszámú támogatási 
szerződésben (sportrendezvény) meghatározott 220.000,- Ft támogatási összeget, azaz 
1.180.000.- Ft az összegről szóló, 16/2020.(I.06.)sz. HB határozattal elfogadott pénzügyi 
beszámolóját jóváhagyja. Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2019. 
évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
20/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, Mezőberénnyel, valamint a 
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodást nem kívánja módosítani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatokat a meghozott döntésről értesítse. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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21/2020.(I.27.)sz. határozat: 
A képviselő-testület az önkormányzat 2020-2024 évekre szóló gazdasági ciklusprogramjának 
előkészítéséhez a következő szerkezeti formát és az adatgyűjtéshez, azok kiértékeléséhez 
felelősöknek a következőeket fogadja el: 

- gazdasági, pénzügyi adatok, felelős: Hőgye Szabolcs a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
elnöke 

- lakossági, azon belül ifjúsági igényfelmérés, felelős: Madarászné Bereczki Zsuzsanna 
képviselő 

- népesség, demográfiai adatok, felelős: Körösi Mihály alpolgármester, 
- KSH adatok, sporttevékenységek támogatása, kulturális tevékenységek támogatása, 

kötelező és önként vállalt feladatok számba vétele, felelős: polgármester 
- folyamatban lévő pályázatok, felelős: beruházási csoport 

Határidő: Integrált Települési Stratégia készítéséhez igazodva, de legkésőbb 2020. április 21-
ig 

 
 
22/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon módosító 
indítványt, hogy kérjenek be további hasonló városüzemeltetési applikációkra árajánlatokat 
2020. március 31-i határidővel. 
 
 
23/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HelpyNet Kft.-vel 
szerződést köt az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet szerint. 
A Képviselő-testület a szolgáltatás nyújtásáért 1.260.000 Ft,- + Áfa = 1.600.200 Ft, azaz 
egymillió-hatszázezer-kétszáz forint összeget biztosít a 2020. évi költségvetés terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
24/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye óvodáinak nyári nyitvatartási tervezetét az előterjesztéshez mellékelt kérelemnek 
megfelelően jóváhagyja. Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvodák nyári nyitva 
tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztassa. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: 2020. február 15. 
 
25/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 2020. évre 
vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:  
2020. május 11.  –  2020. május 15. 5 nap 
2020. július 1.  –  2020. július 31. 23 nap 
2020. október 5.  –  2020. október 9. 5 nap 
2020. november 12.  –  2020. november 13. 2 nap 
2020. december 28.  –  2020. december 31. 4 nap 
Összesen:  39 nap 
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Felelős: dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
26/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte az Alföldvíz Zrt. 
részvényesi megkeresését. A képviselő-testület az alaptőke emeléshez részvényjegyzés útján 
nem kíván hozzájárulni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
27/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2019. évi beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
28/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2020. évi munkatervét, a programterv 2020, 
funkcióterv, a terembeosztás és szolgáltatási tervvel kiegészítve jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
29/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ beiskolázási és továbbképzési terv 
2020. évre vonatkozó javaslatát az előterjesztés melléklete szerint. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
30/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VII.31.) EMMI 
rendelet 24.§ (1a) bekezdése alapján, a Gyulai Tankerületi Központ által megállapított 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározását a 2020/2021. 
tanévre vonatkozóan tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. február 15. - értesítésre 
 
 
31/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az anyakönyvi, 
valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 
5/2016.(III.01.) önkormányzati rendeletben a „Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény 
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díját” 30%-kal, a „Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény díját” 20%-kal emeli meg 
2020. március 1. napjától. 
 
 
32/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékleteként 
elfogadja Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervét. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 
közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
33/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Vasút melletti ipari terület kiépítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú pályázathoz 
kiviteli tervek elkészítése tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés mellékletét 
képző bontási jegyzőkönyv alapján a KÖRÖS-ROAD Kft-t (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 
4.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 392.000 Ft 
+ Áfa = 497.840 Ft, azaz négyszázkilencvenhétezer-nyolcszáznegyven Forint ajánlati áron. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2020. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Nagy László beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
34/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye Magyarvégesi Óvodájának részvételét – szakmai tevékenysége alapján – a 
„Kincses Kultúróvoda 2020” cím elnyerésére kiírt pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a Pályázati Kiírás 3.sz. 
mellékletét képező „Fenntartói nyilatkozat” aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
35/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések adományozással 
kapcsolatosan a szavazás módját az alábbiak szerint állapítja meg:  
- a szavazás 1 fordulós, titkos, 
- a képviselő-testület jelöltenként nyílt szavazással külön-külön dönt a szavazólapra történő 

felvételről, 
- az elismerés elnyeréséhez minősített többség szükséges, 
- amennyiben egyik jelölt sem kapja meg a minősített többségi szavazatot, a szavazás 

eredménytelen, 2020-ban az adott ágazatban, nem adja ki a Képviselő-testület az elismerést. 
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36/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez 
jelöltként Debreczeni Klára neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
37/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez 
jelöltként Henger Péter neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
38/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez 
jelöltként László-Kovács Edina neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
39/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez 
jelöltként Várdai Tímea neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
40/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Neveléséért, Oktatásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként 
Borguláné Balogh Emese neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
41/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Neveléséért, Oktatásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként Zubáné 
Gál Márta neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
42/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Neveléséért, Oktatásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként Dr. 
Zubereczné Miklya Ibolya neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
43/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Sportjáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként az Alföld Turista 
Egyesület, Mezőberény neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
44/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Vállalkozója” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként EURO Mobil Kft. 
Kovács János és ifj. Kovács János neve felkerüljön a szavazólapra. 
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45/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben a „Mezőberény 
Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerést Debreczeni Klára – szül.: Békéscsaba, 
1985.04.11., an.: Ábelovszki Lívia, lakcím: 5650 Mezőberény, Kölcsey ltp. 5/A. 1/3. – 
részére adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2020. március 15. 
 
 
46/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben a „Mezőberény 
Sportjáért” elismerést az Alföld Turista Egyesület, Mezőberény– cím: 5650 Mezőberény, 
Gyóni Géza utca 37. – részére adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2020. március 15. 
 
 
47/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben a „Mezőberény 
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést László-Kovács Edina – szül.: Mezőberény, 
1962.10.09., an.: Péterfi Judit, lakcím: 5650 Mezőberény, Fő út 2/B. III/18. – részére 
adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2020. március 15. 
 

48/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben a „Mezőberény 
Neveléséért - Oktatásáért” elismerést Borguláné Balogh Emese Anita – szül.: Békéscsaba, 
1970.03.20., an.: Czinkóczky Anna Mária, lakcím: 5650 Mezőberény, Puskin utca 2-4. 1. em. 
4. – részére adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2020. március 15. 
 

49/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évben a „Mezőberény 
Vállalkozója” elismerést EURO Mobil Kft. Kovács János és ifj. Kovács János – cím: 5650 
Mezőberény, Tanya 158. – részére adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Hőgye Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnök 
Határidő: 2020. március 15. 
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50/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Vasút melletti ipari terület kiépítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosítószámú pályázathoz 
kivitelezésre kiírandó közbeszerzési eljárásban ajánlattevőkként az alábbi gazdasági 
szereplőket jelöli meg: 

- Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.; 13914556-2-04; 5650 
Mezőberény, Jeszenszky u. 20. 

- Békés Drén Kft.; 11053727-2-04; 5630 Békés, Petőfi u. 20 
- Blaskó és Társa Bt..; 20851578-2-04; 5520 Szeghalom, Hunyadi út 1. 
- EURO MOBIL PLUSZ Kft., 14874910-2-42; 1089 Budapest, Visi Imre utca 12. 
- El-Co Tech Kft. 10756056-2-13; 2100 Gödöllő, Repülőtéri út 11. 
- Swietelsky Magyarország Kft.,14300327-2-44, 5600 Békéscsaba, Ipari út 44. 
- Duna Aszfalt Kft.,11426628-4-03, 5600 Békéscsaba, Berényi út 142. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kbt. 115 § (2) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy a fenti gazdasági szereplőknek kell egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
51/2020.(I.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetés Kft. 2019. évi várható eredményével a tevékenységéről kapott tájékoztatást. 
A Kft. részére 2019. év vonatkozásában 7 millió Ft általános működési támogatás 
előirányzatra emelését engedélyezi az Önkormányzat 2019. évi tartaléka terhére. 
A Képviselő-testület a fenntartható, gazdaságos működtetés haladéktalan kialakítására utasítja 
az ügyvezetőt. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: 2020. február 29. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2020.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2020.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2020.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2020.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2020.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2020.(I.28.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat által megállapított helyi díjakról szóló 30/2007.(X.29.) MÖK sz. 
rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
52/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Tájékoztató az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről 
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 385/2018.(IX.24.), 468/2018.(XI.26.), 146/2019.(IV.29.), 

422/2019.(XII.19.), 5/2020.(I.27.), 14/2020.(I.27.), 16/2020.(I.27.), 
17/2020.(I.27.), 18/2020.(I.27.), 19/2020.(I.27.), 20/2020.(I.27.), 23/2020.(I.27.), 
24/2020.(I.27.), 26/2020.(I.27.), 27/2020.(I.27.), 28/2020.(I.27.), 29/2020.(I.27.), 
30/2020.(I.27.), 32/2020.(I.27.), 34/2020.(I.27.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. A helyi buszjárat útvonalának módosítása 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása /levéve 
napirendről 2020.01.27-i ülésen elfogadva/ 

IV./ Mezőberény Város gazdasági programja 2020-2024. elfogadása /levéve napirendről/ 
V./ Tájékoztató a közmunkások foglalkoztatásának 2019. évi tapasztalatairól, 2020. évi tervek 
VI./ Értéktár Bizottság beszámolója 
VII./ Belvíz rendszer állapota, további tervek 
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Az NKM Energia Zrt. tájékoztatója a közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről 
VIII/2. Mezőberény Város Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2015-2020. módosítása 
VIII/3. Intézményi átcsoportosítások 
VIII/4. 1-5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/5. Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetés VI. sz. módosítása 
VIII/6. Óvodai beiratkozás 2020/2021. nevelési évre 
VIII/7. „Mezőberény, Fő út 1-3. szám alatt található Wenckheim-Fejérváry kastély északi 

szárnyának felújítási munkáihoz készítendő örökségvédelmi engedély és kiviteli 
terv” tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása /levéve napirendről/ 

VIII/8. Vételi ajánlat a Mezőberény, 0488/3 hrsz. alatti ingatlan kapcsán 
VIII/9. „Vasút melletti iparterület kiépítése Mezőberényben” című TOP-1.1.1-16-BS1-

2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében elektromos autó töltőállomás 
létesítése, elektromos hálózatra való rácsatlakozása 
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VIII/10. OPSKMM Könyvtár egységének 2019. évi beszámolójának elfogadása és a 
2020. évi munkatervének jóváhagyása 

VIII/11. Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv 
VIII/12. Tervezési keret biztosítása 
VIII/13. „Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben” című és TOP-1.4.1-19-BS1-2019-

00011 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges, az építési 
engedélynek, megfelelő komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése” 
tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása 

VIII/14. Vagyonrendelet módosítása 
VIII/15. „GSM vészmentő egység beszerzése, beszerelése és üzembe helyezése, a 

Mezőberény, Békési u. 12. (Hrsz.: 3573/2) alatt telepítésre került 
személyfelvonóhoz” tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása 

VIII/16. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata által 2019. évben Egyéb jellegű 
támogatással támogatott szervezetek elszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzéséről 

VIII/17. „D” típusú Sportpark helyszín engedélyezése /sürgősséggel/ 
VIII/18. Intézményi Tanácsba delegálás /sürgősséggel/ 
VIII/19. Egyéb bejelentés 

IX./ Zárt ülés 
IX/1. Nem megvalósuló, befejezetlen beruházások kivezetése 
IX/2. Egyéb bejelentés 

 
 
53/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 2020. évi önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatokkal 
kapcsolatos vizsgálatának eredményéről adott tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
54/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. január 27-i zárt ülésen hozott 
határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
55/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
56/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 385/2018.(IX.24.), 
468/2018.(XI.26.), 146/2019.(IV.29.), 422/2019.(XII.19.), 5/2020.(I.27.), 14/2020.(I.27.), 
16/2020.(I.27.), 17/2020.(I.27.), 18/2020.(I.27.), 19/2020.(I.27.), 20/2020.(I.27.), 
23/2020.(I.27.), 24/2020.(I.27.), 26/2020.(I.27.), 27/2020.(I.27.), 28/2020.(I.27.), 
29/2020.(I.27.), 30/2020.(I.27.), 32/2020.(I.27.), 34/2020.(I.27.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 

57/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte a Volánbusz Zrt. 
tájékoztatását a megállóhelyek és a menetrend felülvizsgálata kapcsán. A Képviselő-testület 
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úgy dönt, hogy a meglévő helyi buszjárat menetrend „A” verzió (2. sz. melléklet) szerinti 
módosítását támogatja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
58/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Liget utcai 
autóbuszforduló megszüntetését.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Volánbusz Zrt.-vel folytasson 
tárgyalásokat az autóbuszforduló megszüntetése tárgyában, valamint a területen érintett 
ingatlanok tulajdonosaival. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
59/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
60/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közmunkások foglalkoztatásának 
2019. évi tapasztalatairól, valamint a 2020. évi tervekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
61/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
Mezőberény végzett munkájáról szóló XIII. beszámolót elfogadja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
62/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény belvíz rendszerének 
állapota, további tervek” témában beterjesztett tájékoztatást tudomásul veszi. 
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a témában a 2020. márciusi képviselő-testületi 
ülésre nyújtson be rendeletmódosítást, amely elsősorban a lakosság jogainak és 
kötelezettségeinek pontosítását tartalmazza a csapadékvíz hálózat üzemeltetése terén. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
   Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal  
     rendeletmódosítás 2020. márciusi testületi ülésre 
 

63/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerte az NKM Energia Zrt. 
2019. évi települési tájékoztatóját a közvilágítás üzemletetési tevékenységéről, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
64/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 334/2015.(IX. 28.) sz. határozattal 
elfogadott Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2015-2020. mellékletét az alábbiak szerint 
egészíti ki: 

Intézmény 
megnevezése 

Külkapcsolat 
települése 

Külkapcsolat 
létrejötte 

Formája, tartalma Finanszírozás 

Önkéntes 
Tűzoltó 

Egyesület, 
Mezőberény 

Münsingen 2013 
önkéntes tűzoltókkal protokolláris 

és baráti kapcsolat 
pályázatok, 

saját erő 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Mezőberény város jegyzőjét, hogy a Nemzetközi 
kapcsolatok koncepciója 2015-2020 mellékletének kiegészítését és a koncepció egységes 
szerkezetbe való szerkesztését elvégezze. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
65/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
[ Id. otth. számítógép K64-ről K63-ra ] 
Beruházások /K63/ előirányzatát megemeli:                                                         153 535 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 153.535 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                         153 535 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 153.535 Ft / Ei. csökkentése/ 
[ Műk. c. adomány idősotthon részére ] 
Műk-i c.átv.pe. - háztartásoktól /B65/ ei-át megemeli:                                         329 260 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 329.260 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                       329 260 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 329.260 Ft /Ei. emelése/ 
Kamatbevétel elmaradás 
Kamatbevételek /B408/ előirányzatát csökkenti:                                                       5 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023  kf.:    - 5.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                          5 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023  kf.:    - 5.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Egyéb műk. bev. csökk. 
Egyéb működési bevételek /B411/ előirányzatát csökkenti:                                    11 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
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104042  kf. /gyermekjólét:    - 11.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                         11 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104042  kf. / gyermekjólét:    - 11.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
ÁFA bev. csökk. 
ÁFA bevételek /B406/ előirányzatát csökkenti:                                                       30 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020  kf.:    - 30.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                         30 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020  kf.:    - 30.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Ellátási díjak többletbevétele 
Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli:                                          4 940 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 4.940.000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    4 940 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 4.940.000 Ft /Ei. emelése/ 
Támogatásértékű bevételek rendezése/Helyi önk. bev. 
Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:                                      252 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    - 252.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                       252 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    - 252.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Támogatásértékű bevételek rendezése/Helyi önk. hozzájárulás 
Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:                                   4 683 676 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 1.033.687 Ft /Ei. csökkentése/ 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    - 3.649.989 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                    4 683 676 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 4.683.676 Ft /Ei. csökkentése/ 
Támogatásértékű bevételek rendezése/Elkül.áll.alapok bev. 
Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:                                     103 862 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    - 103.862 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                       103 862 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    - 103.862 Ft /Ei. csökkentése/ 
Támogatásértékű bevételek rendezése/NEAK bev. 
Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:                                   4 787 538 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 4.787.538 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ megemeli:                                                    4 787 538 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 4.787.538 Ft /Ei. emelése/ 
Szolgáltatások többletbevétele 
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát megemeli:                                3 776 000 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 3.776.000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    3 776 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 3.776.000 Ft /Ei. emelése/ 
Továbbszámlázás rendezése 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/ előirányzatát megemeli:            2 889 981 Ft 
Közétk. közp. bev., Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 2.889.981 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    2 889 981 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 2.889.981 Ft /Ei. emelése/ 
Eszköz átcsoportosítás, kartoték szekrény többlet 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                            21 929 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 21.929 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli                                                  5 922 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 5.922 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                            21 929 Ft 
Idősek o. / Puskin u. 1. / egyéb kisért. eszk.; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 21.929 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                                5 922 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 5.922 Ft / Ei. csökkentése/ 
Működési bevételek /B411/ előirányzatát csökkenti:                                             469 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104042 kf./igazgatás:    - 469.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Működési bevételek /B411/ előirányzatát megemeli:                                             469 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104042 kf./gyermekjólét:    + 469.000 Ft /Ei. emelése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
66/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
016030-0 kf. Állampolgársági ügyek KÖT.  
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 38.800 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ 31.417 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 7.383 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 38.800 Ft-tal 
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Kiadások visszatérítései:/B:411/ -38.800 Ft 
B.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 145.572 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: -145.572 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-9-2 kf.:Dacia Lodgy kiadásai KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 145.572 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: 195.168 Ft 
Karbantartás /K:334/: 159.297 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: -63.504 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: 3.313 Ft 
Egyéb dologi kiadások. /K:355/: -148.702 Ft 
C.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT  
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 701 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091120-0 kf. SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai KÖT  
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 701 Ft-tal 
D.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 54 Ft-tal 
Egyéb kapott kamat:/B:408/ 54 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 54 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +54 Ft 
E.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat  
K.1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek csökkentése: 31.500 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091120-0 kf. SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat  
K.122 Munkavégzésre irányuló egyéb  
jogviszonyban. Megbízási díj megemelése: 31.500 Ft-tal 
Felelős: Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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67/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése: 
A.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás: Könyvtár üzemeltetési kiad. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 22.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: -22.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 22.000 Ft-tal 
Kiküldetések kiadásai /K:341/: 22.000 Ft 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
107080 kf Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP..)KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 242.500 Ft-tal 
K:1113 Fogl. egyéb személyi jutt.: 47.500 Ft 
K.122 Munkavégzésre irányuló egyéb  
jogviszonyban. Megbízási díj: 195.000 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 242.500 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
107080 kf Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP..)KÖT 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 17.100 Ft-tal 
Egyéb kisért.tárgyi eszk. besz.. /K:64/: -13.500 Ft 
Ber.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: -3.600 Ft 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 17.100 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: 17.100 Ft 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás: Könyvtár üzemeltetési kiad. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 21.830 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: -21.830 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 21.830 Ft-tal 
Kiküldetések kiadásai /K:341/: 21.830 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 3.212 Ft-tal 
K:1113 Fogl. egyéb személyi jutt.: -3.212 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 3.212 Ft-tal 
D.) 
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5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 176 Ft-tal 
Egyéb kapott kamat:/B:4082/ 176 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ…-Műv.közp. üzemeltetése KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 176 Ft-tal 
Egyéb kapott kamat:/B:4082/ -176 Ft 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ…-Műv.közp. üzemeltetése KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 673.699 Ft-tal 
Bérleti díj:/B:402/ 668.019 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 5.680 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082092-02 Közművelődés –Hagyományos kult. értékek gond.- Rendezvények KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 673.699 Ft-tal 
Szolgáltatások:/B:402/ -673.699 Ft 
Felelős: Smiriné Kokauszki Erika igazgató, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
68/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése: 
A)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT  megemeli: 260.592 Ft-tal 
(2019. évi november havi kulturális illetménypótlék) 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 260.592 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 

B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 102.382 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 102.421 Ft-tal 

 (2019. november havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 204.803 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 13.630 Ft-tal 
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 Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.050 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 182.243 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.880 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 11.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  2.030 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 011130-3 korm.funkc. 5.400 945 
 011130-0 korm.funkc. 200 35 
 011220-0 korm.funkc. 3.400 595 
 109010-0 korm.funkc. 2.600 455 
  11.600 2.030 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 6.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  1.050 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 155.100 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 27.143 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 2.421 424 
 102031 korm.funkc. 9.476 1.658 
 102023 korm.funkc. Ö 54.862 9.601 
 074031 korm.funkc. 13.914 2.435 
 104042-1 korm.funkc. 11.707 2.049 
 101222 korm.funkc. Ö 538 94 
 104042-2 korm.funkc. 15.038 2.632 
 107052 korm.funkc. 1.076 188 
 107051 korm.funkc. 1.067 187 
 096025 korm.funkc. Ö 1.058 185 
 066020 korm.funkc. Ö 29.095 5.092 
 096015 korm.funkc. 12.696 2.222 
 104035 korm.funkc. 538 94 
 072410 korm.funkc. Ö 269 47 
 072450 korm.funkc. Ö 269 47 
 072420 korm.funkc. Ö 807 141 
 107055 korm.funkc. Ö 269 47 
  155.100 27.143 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 082091-03 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 1.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 280 Ft-tal 
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C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT  megemeli: 13.747 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 8.108 Ft-tal 

 (2019. évi november havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 18.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 3.255 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 11.700 2.047 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 6.900 1.208 
  18.600 3.255 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B113/KÖT/ megemeli: 2.105.161,- Ft-tal 

/B113/ÖNK megemeli: 2.997.470,- Ft-tal 
 (2019. november, december havi szociális ágazati összevont pótlék)  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 5.102.631,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 5.102.631,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

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

(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 4.342.644 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 759.987 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 523.052 91.534  
 104042-2 korm.funkc. 322.978 56.522  
 107052 korm.funkc. 211.300 36.978  
 072410 korm.funkc. Ö 8.926 1.562 
 072420 korm.funkc. Ö 8.926 1.585 
 072450 korm.funkc. Ö 8.926 1.562 
 074031 korm.funkc. 53.556 9.372 
 104035 korm.funkc. 17.852 3.124 
 107051 korm.funkc. 17.852 3.124 
 107053 korm.funkc. Ö 0 0 
 107055 korm.funkc. Ö 21.124 3.696  
 102031 korm.funkc. 471.633 82.537  
 104031 korm.funkc. 173.402 30.345  
 101222 korm.funkc. Ö 256.534 44.894  
 102023 korm.funkc. Ö 2.246.583 393.152 
  4.342.644 759.987 
E) 



24 

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B113/ÖNK/ megemeli: 352.575,- Ft-tal 
 (2019. október, november havi egészségügyi kiegészítő pótlék)  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 352.575,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 352.575,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 300.065,- Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 52.510,- Ft-tal 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B113/KÖT  csökkenti: 2.586.886,- Ft-tal 

 2019. évi bölcsődei üzemeltetés és gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása 
októberi felmérése alapján 

 - gyermekétkeztetés üzemeltetése: -4.454.214 Ft 
 - bölcsőde üzemeltetés: +1.867.328 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
 Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/  csökkenti: 2.586.886,- Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/  csökkenti: 2.586.886,- Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ csökkenti: 1.827.808,- Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  csökkenti: 826.406,- Ft-tal 
 Dologi /K3/ megemeli: 67.328,- Ft-tal
  
 Ezen belül:  Szjutt. Munkaa.terh Dologi 
 104031 bölcsődei ellátás    
   0 0 1.867.328 
 096015 gyermekétkeztetés    
   -1.827.808 -826.406 -1.800.000 
   -1.827.808 -826.406 67.328 
G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

011030-0 Önkormányzatok ált. igazgatási tev. 
Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése AHT-n belülről 
./B23/ ÖNK  megemeli: 300.000,- Ft-tal 

 (Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatásának törlesztése) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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 900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
 Felhalmozási célú tartalékok előirányzatát K513 megemeli: 300.000,- Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
69/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
042120-0. kf. Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram. ÖNK. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről /B25/ ÖNK előirányzat megemelése:1.958.186 Ft-tal 
Központi költségvetési szervtől felhalm. c. tám 
és ezzel egyidejűleg: 
042120-0. kf. Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram. ÖNK. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről /B25/ ÖNK előirányzat csökkentése:1.958.186 Ft-tal 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. c. tám 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 363.900 Ft-tal 
Városháza épületének felújításához kapcsolódóan: közbeszerzési díjak teljesítéséhez 
fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-12. kf. Városháza épületének felújítása. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 363.900 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások. /K:355/: +240.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +106.000 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +17.900 Ft 
Közbeszerzési eljárási díj, közbeszerzési díjak teljesítéséhez 
fedezet biztosítás. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 5.128.608 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ -5.128.608 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház bevételei.: ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 5.128.608 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +5.128.608 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 5.128.608 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -5.128.608 Ft 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház kiadásai.: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 5.128.608 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +5.128.608 Ft 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 344.000 Ft-tal 
Békési út 12 társasház kiadásaihoz kapcsolódóan: közbeszerzési díj és Közmű engedélyezés, 
leágazáshoz, teljesítéséhez fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház kiadásai.: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 344.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások. /K:355/: +100.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +192.000 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +52.000 Ft 
Közbeszerzési díj, Közmű engedélyezés, leágazáshoz díjak teljesítéséhez 
fedezet biztosítás. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 3.000 Ft-tal 
Mikszáth K. társasház kiadásaihoz kapcsolódóan:Térkép másolási kiadás teljesítéséhez 
fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-3 kf.  Mb. Mikszáth K.Társasház kiadásai.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 3.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +3.000 Ft 
Térkép másolási kiadás teljesítéséhez fedezet biztosítás.. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 14.309.942 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ -14.309.942 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-3 kf.  Mb. Mikszáth K. Társasház bevételei.: ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 14.309.942 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +14.309.942 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 14.309.942 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -14.309.942 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-3 kf.  Mb. Mikszáth K. Társasház kiadásai.: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 14.309.942 Ft-tal 
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Fizetendő. ÁFA /K:352/: +14.309.942 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 493.000 Ft-tal 
Közfogl. mintaprogram: Helyi sajátosságra épülő. kiadásaihoz kapcsolódóan: Dologi kiadás 
(Üzemeltetési anyag vás.), teljesítéséhez fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 493.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: +493.000 Ft 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.. 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 120 Ft-tal 
Törvény szerinti illetmények, munkabérek /K1101/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei.  megemelése: 120 Ft-tal 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 20 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: -20 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
063080-0 kf. vízellátással kapcsolatos közmű építés( KEOP.): KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 20 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +20 Ft 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 463.290 Ft-tal 
Orvosi ügyelet kiadásaihoz kapcsolódóan: Dologi kiadás (Szakmai tev.2019. december havi 
szolg.), teljesítéséhez fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
072112-0 kf. Orvosi ügyelet. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 463.290 Ft-tal 
Szakmai tev. szolg. /K:336/: +463.290 Ft 
Orvosi ügyelet kiadásaihoz (Szakmai tev.:2019. december havi szolg.), teljesítéséhez fedezet 
biztosítása. 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Mb. Békésiút 7.sz. Sport út Önkormányzati lakások. KÖT.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 145.890 Ft-tal 
Bérbeadás:/B:402/ +145.890 Ft 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadásii előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Mb. Vésztői út lakóingatlan szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 135.890 Ft-tal 
Karbantartási szolgáltatás /K:334/: +107.000 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +28.890 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Mb. Szétszórt lakások szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 10.000 Ft-tal 
Fizetendő Áfa. /K:352/: +10.000 Ft 
L 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül: Kormányzati funkciók közötti 
átrendezések, átcsoportosítások: 
107060-2-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Lakhatási célú települési támogatás, ÖNK. 
K:48.Egyéb intézményi ellátások  
Lakhatási célú települési támogatás ei. csökkentése:.123.000 Ft-tal 
107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
 Szociális tűzifa, ÖNK. 
K:48.Egyéb intézményi ellátások 
Szociális tűzifa ei. csökkentése:.6.000 Ft-tal 
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Rendkívüli települési tám.) ei  csökkentése:.97.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb intézményi ellátások  
Önkormányzati ell. (Szociális strandbelépő nyugdíjasoknak.) ei  megemelése:.226.000 Ft-tal 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Egyéb közhatalmi bevételek:/B.36/ előirányzat  megemelése: 3.000 Ft-tal 
Igazgatási szolgáltatási díj: 3.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 3.000 Ft-tal 
Egyéb közhatalmi bevételek:/B.36/ Igazgatási szolgáltatási díj ei. emelése terhére Tartalék 
feltöltés. 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Egyéb tárgyi eszk. értékesítése:/B.53/ előirányzat megemelése: 36.000 Ft-tal 
Laptop értékesítése.: +36.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
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Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 36.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszk. értékesítése:/B.53/ Laptop értékesítése ei. emelése terhére Tartalék 
feltöltés. 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Kugler József 
hagyatékának elszámolása..: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 79.000 Ft-tal 
Bérleti díj.:/B:402/ 62.200 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 16.800 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 16.800 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +16.800 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 62.200 Ft-tal 
Működési bevétel (Kugler József hagyaték) ei. emelése terhére Dologi kiad. emelés és 
Tartalék feltöltés. 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013320-0 kf.  Köztemető fenntartás..: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal 
egyéb szolgáltatás.:/B:402/ +315.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +85.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 400.000 Ft-tal 
Köztemető: Működési bevétel ei. emelése terhére Tartalék feltöltés. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
70/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 455.000 Ft-tal 
Bérleti díj.:/B:402/ 358.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 97.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 455.000 Ft-tal 
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Egyéb szolgáltatások /K:337/: +455.000 Ft 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 964.000 Ft-tal 
Bérleti díj.:/B:402/ 757.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 207.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 964.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +964.000 Ft 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 460.000 Ft-tal 
Bérleti díj.:/B:402/ 354.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 96.000 Ft 
Egyéb bevétel:/B:411/ 10.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 460.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +460.000 Ft 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-48 kf. Békési út 5.,9.-11.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.234.000 Ft-tal 
Bérleti díj.:/B:402/ 975.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 259.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-48 kf. Békési út 5.,9.-11- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.234.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +1.234.000 Ft 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 628.000 Ft-tal 
Bérleti díj.:/B:402/ 468.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 160.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 628.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +628.000 Ft 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-93 kf. Mb. Szét szórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 2.259.000 Ft-tal 
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Bérleti díj.:/B:402/ 1.569.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 425.000 Ft 
ÁFA visszatérítés:/B:407/ 265.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Mb. Szétszórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.259.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +2.259.000 Ft 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása.: KÖT. 
Egyéb közhatalmi bevételek:/B.36/ előirányzat  megemelése: 814.000 Ft-tal 
Mezőőri járulék: 814.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 814.000 Ft-tal 
Egyéb közhatalmi bevételek:/B.36/ Mezőőri járulék ei. emelése terhére Tartalék feltöltés. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről /B16/ 
Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 299.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat  megemelése: 299.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése/K312/. 299.000 Ft 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Város és Községgazdálkodás. KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.870.800 Ft-tal 
Egyéb műk. bev..:/B:411/ 1.870.800 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 1.870.800 Ft-tal 
Egyéb műk. bev..:/B:411/ -1.870.800 Ft 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 46.000 Ft-tal 
Készlet értékesítés.:/B:401/ 36.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 10.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság -ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. -n belülről /B16/ 
Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 633.000 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság -ÖNK 
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Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-on belülről /B25/ 
Elkülönített állami pénzalapok csökkentése: 39.000 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 640.000 Ft-tal 
Egyéb működési és Felhalmozási támogatások és Működési bevétel ei. emelése terhére 
Tartalék feltöltés. 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Szociális -ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.- n belülről /B16/ 
Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 1.888.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Szociális -ÖNK 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.- n belülről /B25/ 
Elkülönített állami pénzalapok csökkentése: 1.888.000 Ft-tal 
L 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő -ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.- n belülről /B16/ 
Elkülönített állami pénzalapok megemelése: 4.092.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Helyi sajátosságra épülő -ÖNK 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.- n belülről /B25/ 
Elkülönített állami pénzalapok csökkentése: 4.092.000 Ft-tal 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-10 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 173.000 Ft-tal 
Közvetített szolg.:/B:403/ 173.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n kivül -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 83.000 Ft-tal 
Közvetített szolg.:/B:403/ 83.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 256.000 Ft-tal 
Működési bevétel(Közvetített szolg.) ei. emelése terhére Tartalék feltöltés. 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-109 kf. Energiatakarékos berendezések beszerzése, technológiák 
alkalmazása pály. -KÖT 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről /B25/ KÖT előirányzat megemelése:12.993.540 Ft-tal 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. c. tám 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-109 kf. Energiatakarékos berendezések beszerzése, technológiák  
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alkalmazása pály. -KÖT 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 12.993.540 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/: 10.231.134 Ft 
Ber.c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: 2.762.406 Ft 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-2 kf. Csatornamű bevételei KÖT 
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat  megemelése: 4.708.895 Ft-tal 
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513 KÖT: megemelése: 4.708.895 Ft-tal 
Felhalmozási tartalék feltöltése a 066020-2 kf. Csatornamű bevételei KÖT, B75 Egyéb 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának megemelése terhére. 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
900020-0 kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT - n  
kívülről (helyi adók) KÖT. 
Vagyoni típusú adók ei. megemelése: 4.760.313 Ft-tal 
Építményadó: 166.169 Ft 
Magánszemélyek kommunális adója: 4.584.344 Ft 
Telekadó: 9.800 Ft 
Értékesítési és forgalmi adók ei. megemelése: 35.075.132 Ft-tal 
Helyi iparűzési adó-/B:351/előirányzat  
Gépjármű adóki adók /B:354/előirányzat: megemelése: 2.680.538 Ft-tal 
IFA /B:355/előirányzat: csökkentése: 234.650 Ft-tal 
Korábbi évek megszűnt adóneme /B:355/előirányzat: megemelése: 1.000 Ft-tal 
Egyéb közhatalmi bevételek/késedelmi pótlék, 
és talajterhelési díj,:/B.36/ előirányzat  megemelése: 465.275 Ft-tal 
Késedelmi pótlék: 145.459 Ft 
Talajterhelési díj: 319.816 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 42.747.608 Ft-tal 
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek, bevétel ei. emelése terhére Tartalék feltöltés. 
Q.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 17.720.367 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék: Környezetvédelmi alap. felhasználás kiváltása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 17.720.367 Ft-tal 
Elkülönített felhalmozási tartalék: Környezetvédelmi alap. felhasználás, 
tartalék feltöltése. 
R.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-2-4 Téli rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatása  
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Dologi kiadások/K3/ KÖTei. csökkentése: 936.000,- Ft-tal 
A feladatra biztosított ei. 5.808.000 Ft, Ténylegesen felhasználás:4.872.000 Ft 
Visszafizetendő különbözet:936.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Elvonások, befizetések:/K:502/ei. megemelése: 936.000 Ft-tal 
A 2019. évre vonatkozó 2018. decemberében számlánkra érkezett, Téli rezsi csökkentési 
támogatásból a 2019. évben fel nem használt rész visszafizetésének fedezetére. 
A feladatra biztosított ei. 5.808.000 Ft, Ténylegesen felhasználás:4.872.000 Ft 
Visszafizetendő különbözet:936.000 Ft 
A 408/2019.(XII.19.) C.) sz. határozat részeként már elfogadásra került, de téves könyvelési 
feladás miatt, ismételten előterjesztésre kerül. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
71/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézményébe történő 2020/2021-es nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása 
tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé: 

„ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2020/2021. nevelési évre 
vonatkozóan: 

2020. április 20. (hétfő) 08,00 órától 17,00 óráig, 
2020. április 21. (kedd) 08,00 órától 17,00 óráig. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
− a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
− a gyermek TAJ kártyája, 
− a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, 
− orvosi igazolás, 
− a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány, 
− a szülő személyi igazolványa, 
− a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló okmány. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján „Az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”. 
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül 
betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja 
az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét 
teljesítetni tudja.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései 
szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (mezőberényi illetékesség 
esetén a Békési Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. 
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Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el. 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Mezőberény városában 

- integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító 
okirat szerint valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján - a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerint – 
ellátja: 

• különleges bánásmódot igénylő: 
� mozgásszervi fogyatékos, 
� értelmi fogyatékos (enyhe) 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, 
� beszédfogyatékos gyermekeket. 

- az óvoda felvételi körzete Mezőberény Város közigazgatási területe. 
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra 
kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanap. 
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől 
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz 
címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 
A beiratkozás helye: 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Mezőberény Liget tér 5. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete” 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kissné Wagner Mária Intézményvezetőt, hogy a 
hirdetmények közzétételéről intézkedjen. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
72/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 0488/3. hrsz. 
alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
73/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 0488/3. hrsz. 
alatt nyilvántartott önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az 
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás 
lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan értékesítése 
céljából az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás lefolytatásával értékesítésre kínálja Mezőberény, külterület 0488/3. 
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hrsz. alatt nyilvántartott, 1820 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, 
minimum nettó 553.000 + ÁFA eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2020. március 27. 
A vételi 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 
 
 
74/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Vasút melletti iparterület kiépítése 
Mezőberényben” című TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosítószámú pályázatának 
keretében az elektromos autó töltőállomást a Mezőberény 3722/10 hrsz. ingatlanon (a 
mezőberényi mentőállomás melletti területen), az út rácsatlakozástól számított 7-10 méteren 
belül kívánja létesíteni. 
Az elektromos autó töltőállomás létesítéséhez az elektromos hálózatra való rákötést 
(3 x 63 A teljesítménnyel) megrendeli az NKM Áramhálózati Kft-től, az árajánlatban 
részletezett és tervezetten összesen nettó 2.161.200 Ft + 27 % Áfa = bruttó 2.744.724 Ft, azaz 
bruttó kettőmillió-hétszáznegyvennégyezer-hétszázhuszonnégy forint áron. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2020. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megrendelő aláírására 
és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Nagy László beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
75/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Könyvtár egységének 2019. évi beszámolóját 
megismerte és elfogadja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 

  Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
76/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Könyvtár egységének 2020. évi munkatervét 
jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 

Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
77/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Boldishát, erdőtelepítési kiviteli 
terv” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként Papp Sándort (5700 Gyula, Erdélyi 
Sándor u. 22.) nevezi meg. 
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A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges 250.000 Ft fedezetet a 2020. évi 
költségvetés Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére biztosítja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
78/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tervezési keret biztosítása” 
tárgyában úgy dönt, hogy a Molnár Miklós Sportcsarnok közmű tervezési munkák 
megvalósítására bruttó 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forintot biztosít a 2020. évi 
költségvetés általános működési tartalék terhére, tovább felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
79/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” című és TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosító számú pályázat 
megvalósításához szükséges, az építési engedélynek megfelelő komplett kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése” tárgyában kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként, a Fajzi 
Építész Stúdió Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C. 1 em. 1.) nevezi meg, mivel ajánlata 
nettó 5.460.000,- Ft+ÁFA= bruttó 6.934.200,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tervezési munkára nettó 5.460.000,- 
Ft+ÁFA= bruttó 6.934.200,- Ft, azaz hatmillió-kilencszázharmincnégyezer-kettőszáz forintot 
biztosít a 2020. évi költségvetés terhére, továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
80/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „GSM vészmentő egység 
beszerzése, beszerelése és üzembe helyezése, a Mezőberény, Békési u. 12. (Hrsz.: 3573/2) 
alatt telepítésre került személyfelvonóhoz” tárgyában kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként, a 
Nyírlift Kft (1034 Budapest, Kenyeres út 44. I./2.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 185.000,- 
Ft+Áfa= bruttó 234.950,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tervezési munkára nettó 185.000,- 
Ft+ÁFA= bruttó 234.950,- Ft, azaz kettőszázharmincnégyezer-kilencszázötven forintot 
biztosít a 2020. évi költségvetés terhére, továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
vállalkozási szerződés aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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81/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. évi egyéb támogatások 
felhasználásáról szóló, az előterjesztéshez mellékelt táblázatban szereplő, 12-ből 10 szervezet, 
egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót tudomásul veszi. (2 egyesület: az 1.000.000.- 
Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatással külön határozattal elfogadva.) 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
82/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által 
ellenőrzött, Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19. sz.) 2019. évi 
egyéb támogatások felhasználásáról az 1028-4/2019 ügyiratszámú támogatási szerződésben 
meghatározott 1.636.000,- Ft összegről szóló 31/2020.(II.19.) PGB határozattal elfogadott, 
59-4/2020. ügyiratszámú elszámolását, pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
83/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által 
ellenőrzött HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület Asztalitenisz szakosztálya (5650 
Mezőberény, Luther tér 1 sz.) 2019. évi egyéb támogatások felhasználásáról az 1028-16/2019. 
ügyiratszámú támogatási szerződésben meghatározott 1.000.000,- Ft összegről, szóló 
36/2020.(II.19.) PGB határozattal elfogadott 1028-19/2019. ügyiratszámú elszámolását, 
pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
84/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Mezőberény, 1697 és 1856 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért 
Felelős Államtitkára, a Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Programban elnyert „D” 
típusú Sportpark kiépítéséhez szükséges Mezőberény, 1697 és 1856 hrsz.-ú ingatlan 
igénybevételéhez.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
85/2020.(II.24.)sz. határozat: 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Intézményi Tanácsába Körösi Mihály 
alpolgármestert, Debreczeni Gábor bizottsági elnököt és Szilágyi Tibor képviselőt delegálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 

86/2020.(II.24.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt az alábbi nem megvalósuló 
befejezetlen beruházásoknak a kivezetéséről a könyveiből. 
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Kastély felújítása (2012) 12.447.450 Ft 
Általános Iskola épületenergetika (2014) 3.946.530 Ft 
Kálvin utcai óvoda (2012) 2.514.600 Ft 
Puskin utcai szociális otthon felújítása (2012) 3.256.450 Ft 
Szennyvíztelep fejlesztése (2013) 3.807.526 Ft 
Járdafelújítás (2014) 7.220 Ft 
Külterületi utak felújítása (2017)  850.000 Ft 
Petőfi Sándor Gimnázium természettudományi labor (2012) 2.015.059 Ft 
Naperőmű (2012) 12.868.500 Ft 
Geotermikus energiahasznosítás II. ütem (2013) 15.892.889 Ft 
Geotermikus energiahasznosítás (2016) 5.100.000 Ft 
Luther téri tornacsarnok és piaccsarnok tetejére napelem-rendszer (2012) 1.295.400 Ft 
Sportpálya kivitelezési munkái (2013) 6.250 Ft 
DAREH csatlakozás (2013) 540.850 Ft 
Összesen: 64.548.724 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja az érintett vezetőket a 
szükséges intézkedések megtételére! 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2020.(II.25.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2020.(II.25.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 
 
 
1/2020.(III.16.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 



40 

45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. § alapján 2020. március 17. napjától határozatlan ideig 
rendkívüli szünetet rendelek el a Városi Bölcsődében. 
Szükség esetén az intézmény a jogszabályban foglaltaknak megfelelően megszervezi a 
gyermekek felügyeletét. 
A rendkívüli szünet visszavonásig érvényes. 
 
 
2/2020.(III.16.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 
45/2020. (III.14.) Korm. rendelet 2. § alapján 2020. március 17. napjától határozatlan ideig 
rendkívüli szünetet rendelek el Mezőberény Város Óvodai Intézménye székhelyén és 
valamennyi telephelyén, valamint a településen működő minden óvodában. 
Szükség esetén az intézmény a jogszabályban foglaltaknak megfelelően megszervezi a 
gyermekek felügyeletét. 
A rendkívüli szünet visszavonásig érvényes. 
 
 
3/2020.(III.16.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 veszélyhelyzet fennállása alatt 2020. március 17-től hatályba lépő Veszélyhelyzeti 
Intézkedéscsomagot állítottam össze az alábbiak szerint: 

„Mezőberény Város Önkormányzata 
VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Magyarország Kormánya által 2020. március 13-án bejelentett iskolai bezárást és digitális oktatási rendszer 
bejelentését követően polgármesterként – orvosokkal, szakemberekkel és a Képviselő-testülettel egyeztetve – a 
2011. évi CXXVIII. törvény és a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet felhatalmazásával az alábbi 2020. március 
17-től életbelépő intézkedéseket hozom. 
Bár településünkön nem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, de a megelőzés érdekében az alábbi 
óvintézkedéseket tesszük meg: 

- Március 17. keddtől az óvodák - fenntartóra való tekintet nélkül – és a bölcsőde is bezárnak. Az 
önkormányzati intézmény kedden és szerdán ügyeletet tart és fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a 
rendkívüli helyzetben még nem sikerül megoldani az elhelyezését. Aki képes megoldani, az már 
hétfőtől nem viszi gyermekét az óvodába. A szakemberek kérését figyelembe véve lehetőség szerint ne 
a nagyszülők, vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre! (Az általános iskolák és a gimnázium 
központi utasításra március 16-tól bezártak.) 

- Kérjük a munkaadókat, hogy saját lehetőségeiket mérlegelve segítsék a szülőket a gyermekek 
felügyeletében. 

- A gyermekélelmezési konyha által biztosított étkeztetés vonatkozásában az alábbi változások történnek: 
o Az étkeztetéshez kapcsolódó menü a rendkívüli helyzetre való tekintettel átalakul, tervezetten 

egytálételek készítésére kerül sor. 
o A szociális helyzettől függő, rászorultsági alapon ingyenes étkeztetést továbbra is biztosítani 

fogjuk, de az Alapszolgáltatási Központban történő személyes átvételre nem lesz lehetőség. Az 
ételeket kiszállítással juttatjuk el az érintettekhez, az ételt egyszer használatos, eldobható 
dobozban adjuk át.  
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o A vendégétkeztetési ellátást 2020. március 17-től határozatlan ideig szüneteltetjük. 
Megértésüket köszönjük! 

o A nem önkormányzati fenntartású óvodák étkeztetéséről a fenntartó önállóan dönt. 
o A térítési díjfizetésről az intézmény ad tájékoztatást. 

- A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti. Személyes 
ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – időpont egyeztetés után – biztosít 
lehetőséget.  
Elérhetőségek: Telefonszám: 06-66/515-515,  
Email címek: info@mezobereny.hu, polgarmester@mezobereny.hu, jegyzo@mezobereny.hu 
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. A személyesen hozott beadvány elhelyezhető a Hivatal 
előtt kihelyezett postaládában. 

- A közművelődési, közgyűjteményi intézmények, sportlétesítmények határozatlan időre bezárnak. Az ott 
folyó szolgáltatások elérhetősége szünetel, csak telefonos ügyfélszolgálat működik.  
OPSKMM tel: 06-70-400-2474,  
Mezőberény ’17 Kft. tel.: 06-70-400-2466.  
A már lefoglalt időpontokban megtartandó rendezvények, foglalkozások kivétel nélkül elmaradnak. 

- A Mezőberény ’17 Kft. feladatai ellátásában nem korlátozott, de ügyfélfogadás kizárólag telefonon 
történt egyeztetést követően lehetséges, tel.: 06-70-400-2466. 

- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti. Személyes 
ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – időpont egyeztetés után – biztosít 
lehetőséget.  
Elérhetőségek: Email cím: human@mezobereny.hu,  

weboldal: https://human.mezobereny.hu 
Postacím: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula utca 1. 
Központi telefonszámaink: 06-70-400-2499, 06-70-400-2487 

o Kis labor szolgáltatást kizárólag az orvos személyes megkeresése alapján, előre egyeztetett 
időpontban nyújt, ha arra sürgősség miatt (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás 
elkerülése érdekében) van szükség. 

o Juhász Gyula utcai Idősek Otthona 2020. március 08-tól látogatási tilalom elrendelése 
megtörtént, a tilalom az intézkedés visszavonásáig fennmarad. Főnővér: 06-70-400-2488, 
Nővérszoba: 06-70-400-2486 

o Puskin utcai Idősek Otthona: 06-70-400-2496 2020. március 08-tól látogatási tilalom 
elrendelése megtörtént, a tilalom az intézkedés visszavonásáig fennmarad. 

o Fizioterápia a kezelések az intézkedés visszavonásáig elhalasztásra, a szolgáltatások 
felfüggesztésre kerülnek.  

o Az Alapszolgáltatási Központ a Hősök útján határozatlan időre bezár, az idősek nappali 
ellátása ez idő alatt szünetel.  
Ügyintézéshez hívható telefonszám: 06-70-400-2497 

o Házi segítségnyújtás továbbra is biztosított, az ellátásban történő esetleges változásokat az 
ellátottakkal minden esetben személyesen egyeztetik.  

o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az eddig megszokott ügyeleti rendben tovább működik.  
o Támogató szolgálat: 

- Szállító szolgáltatás: A napi szállítások határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek. 
- Személyi segítés: továbbra is biztosított, az ellátásban történő esetleges változásokat 

az ellátottakkal minden esetben személyesen egyeztetik.  
o Tanyagondnoki szolgálat: a tanyagondnok továbbra is tartja a külterületen élő támogatásra 

szoruló idős, beteg emberekkel a kapcsolatot, akitől munkaidőben a 06-20-824-5008 
telefonszámon kérhető segítség.  

o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a rendkívüli helyzet időtartama alatt az intézményben 
a megszokott ügyfélfogadás szünetel. Személyes ügyintézésre 06-70-399-0831, 06-70-399-
0834 telefonszámokon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség. Az azonnali 
intézkedést igénylő esetekben a családsegítők rendelkezésre állnak.  

o A védőnők - további intézkedésig - kizárólag telefonos egyeztetés után és indokolt esetekben 
tartanak családlátogatást. A szolgálatnál a tanácsadások az intézkedés visszavonásáig nem 
kerülnek megtartásra.  
Telefonszám: 06-70-400-2498 

- A gyermekorvosi rendelésre a betegek kizárólag egyeztetés után érkezzenek. A betegek receptírás miatt 
telefonáljanak, személyesen ne keressék fel a rendelőt! 
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A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a 
gyógyszertárak a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azoknak, 
akik közlik a beteg tajszámát és saját személyazonosságukat is igazolni tudják (csak indokolt esetben). 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak. 

- A felnőtt háziorvosi, rendelésre a betegek kizárólag egyeztetés után érkezzenek. A betegek receptírás 
miatt telefonáljanak, személyesen ne keressék fel a rendelőt!  
A gyógyszerekre vonatkozóan ua. érvényes, mint a gyermekorvosoknál. 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak 

- Fogorvosi és szakorvosi egészségügyi ellátás csak abban az esetben kerül ellátásra, ha arra sürgős 
szükség miatt (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor. 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak 

- A központi előírások és ajánlások folyamatos figyelése mellett, aki külföldi országokból tér haza, két 
hétig önkéntesen maradjon otthon, szigorúan tartsa be a rá vonatkozó rendelkezéseket. Az ellenőrzés a 
rendőrség feladata. 

- Nagy rendezvények, bálak a veszélyhelyzet idején nem tarthatóak!  
- Kérjük a fiatalokat, hogy kerüljék a csoportosulásokat, ne „bandázzanak”!!! 

Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős embertársainkat, 
szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne 
hagyjuk magukra az időseket! 
Továbbá kérem az idősebb lakosainkat, hogy ne tartózkodjanak közösségben és maradjanak otthon, ha tehetik, 
kérjenek segítséget a bevásárlásban is. 
Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje a zsúfolt tereket, és azokat a helyzeteket, ahol sokan vannak – 
mint a bevásárlóközpontok, pályaudvarok. Csak szükséges esetben látogassák ezeket a helyeket, akkor is 
fokozott figyelemmel, körültekintéssel és türelemmel tegyék! 
Kérek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel óvja önmaga és embertársai egészségét! 
Ha fennáll Önnél a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy a 
www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot! 
Ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe, és ne használjon 
tömegközlekedést! 
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát a hivatalos szervek tájékoztatóiból szerezzen 
információkat! 
Ez egy új feladat mindenki számára, de hiszünk a közösségünkben, abban, hogy együtt képesek vagyunk kezelni 
a rendkívüli helyzetet is!  
Köszönöm a megértést és a türelmet! Az egészségünk a legfontosabb! Figyeljünk magunkra, figyeljünk 
egymásra, éljünk az eddigieknél sokkal fegyelmezettebben! 
A veszélyhelyzeti intézkedés visszavonásig érvényes! 
Mezőberény, 2020. március 16. 
Siklósi István 
polgármester” 
A Veszélyhelyzeti Intézkedéscsomag feltöltésre került a www.mezobereny.hu honlapra, 
közösségi oldalra, kábeltelevízióra, valamint plakát formájában elhelyezésre került a település 
különböző pontjain (Polgármesteri Hivatal, közintézmények, boltok, gyógyszertárak, posta, 
egészségügyi intézmények, benzinkút, valamint hirdetőtáblák). 
 
 
4/2020.(III.16.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 veszélyhelyzet fennállása alatt képviselő-testületi ülést és bizottsági ülést nem hívok össze. 
A sürgős, halasztást nem tűrő estekben a veszélyhelyzet fennállása alatt a fenti felhatalmazás 
alapján intézkedem a jogszerűség, méltányosság és arányosság figyelembevételével. 
A képviselő-testület tagjai elektronikus úton vagy telefonon tartják egymással a kapcsolatot.  
A képviselő-testület tagjai részére megküldésre került a „Soron kívüli tájékoztatás”,a 
továbbiakban elektronikus úton folyamatosan tájékoztatást kapnak. 
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5/2020.(III.16.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 veszélyhelyzet fennállása alatt a mezőberényi vásárcsarnok és a heti piac (5650 
Mezőberény, Liget u. 2/A.), valamint a Hősök úti játszótér (5650 Mezőberény, Hősök útja, 
hrsz.: 3555/6.) nyitva tartása szünetel. 
 
 

*** 
 
 
6/2020.(III.17.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 

a 2020. március 16-án hozott 3/2020.(III.16.) sz. határozat kijavításáról 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  

„Mezőberény Város Önkormányzata 
VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSCSOMAG 

Magyarország Kormánya által 2020. március 13-án bejelentett iskolai bezárást és digitális oktatási rendszer 
bejelentését követően polgármesterként – orvosokkal, szakemberekkel és a Képviselő-testülettel egyeztetve – a 
2011. évi CXXVIII. törvény és a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet felhatalmazásával az alábbi 2020. március 
17-től életbelépő intézkedéseket hozom. 
Bár településünkön nem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, de a megelőzés érdekében az alábbi 
óvintézkedéseket tesszük meg: 

- Március 17. keddtől az óvodák - fenntartóra való tekintet nélkül – és a bölcsőde is bezárnak. Az 
önkormányzati intézmény kedden és szerdán ügyeletet tart és fogadják azokat a gyerekeket, akiknek a 
rendkívüli helyzetben még nem sikerül megoldani az elhelyezését. Aki képes megoldani, az már 
hétfőtől nem viszi gyermekét az óvodába. A szakemberek kérését figyelembe véve lehetőség szerint ne 
a nagyszülők, vagy idősebb rokonok vigyázzanak a gyermekekre! (Az általános iskolák és a gimnázium 
központi utasításra március 16-tól bezártak.) 

- Kérjük a munkaadókat, hogy saját lehetőségeiket mérlegelve segítsék a szülőket a gyermekek 
felügyeletében. 

- A gyermekélelmezési konyha által biztosított étkeztetés vonatkozásában az alábbi változások történnek: 
o Az étkeztetéshez kapcsolódó menü a rendkívüli helyzetre való tekintettel átalakul, tervezetten 

egytálételek készítésére kerül sor. 
o A szociális helyzettől függő, rászorultsági alapon ingyenes étkeztetést továbbra is biztosítani 

fogjuk, de az Alapszolgáltatási Központban történő személyes átvételre nem lesz lehetőség. Az 
ételeket kiszállítással juttatjuk el az érintettekhez, az ételt egyszer használatos, eldobható 
dobozban adjuk át.  

o A vendégétkeztetési ellátást 2020. március 17-től határozatlan ideig szüneteltetjük. 
Megértésüket köszönjük! 

o A nem önkormányzati fenntartású óvodák étkeztetéséről a fenntartó önállóan dönt. 
o A térítési díjfizetésről az intézmény ad tájékoztatást. 

- A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti. Személyes 
ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – időpont egyeztetés után – biztosít 
lehetőséget.  
Elérhetőségek: Telefonszám: 06-66/515-515,  
Email címek: info@mezobereny.hu, polgarmester@mezobereny.hu, jegyzo@mezobereny.hu 
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. A személyesen hozott beadvány elhelyezhető a Hivatal 
előtt kihelyezett postaládában. 

- A közművelődési, közgyűjteményi intézmények, sportlétesítmények határozatlan időre bezárnak. Az ott 
folyó szolgáltatások elérhetősége szünetel, csak telefonos ügyfélszolgálat működik.  
OPSKMM tel: 06-70-400-2474,  
Mezőberény ’17 Kft. tel.: 06-70-400-2466.  
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A már lefoglalt időpontokban megtartandó rendezvények, foglalkozások kivétel nélkül elmaradnak. 
- A Mezőberény ’17 Kft. feladatai ellátásában nem korlátozott, de ügyfélfogadás kizárólag telefonon 

történt egyeztetést követően lehetséges, tel.: 06-70-400-2466. 
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti. Személyes 

ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – időpont egyeztetés után – biztosít 
lehetőséget.  
Elérhetőségek: Email cím: human@mezobereny.hu,  

weboldal: https://human.mezobereny.hu 
Postacím: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula utca 1. 
Központi telefonszámaink: 06-70-400-2499, 06-70-400-2487 

o Kis labor szolgáltatást kizárólag az orvos személyes megkeresése alapján, előre egyeztetett 
időpontban nyújt, ha arra sürgősség miatt (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás 
elkerülése érdekében) van szükség. 

o Juhász Gyula utcai Idősek Otthona 2020. március 08-tól látogatási tilalom elrendelése 
megtörtént, a tilalom az intézkedés visszavonásáig fennmarad. Főnővér: 06-70-400-2488, 
Nővérszoba: 06-70-400-2486 

o Puskin utcai Idősek Otthona: 06-70-400-2496 2020. március 08-tól látogatási tilalom 
elrendelése megtörtént, a tilalom az intézkedés visszavonásáig fennmarad. 

o Fizioterápia a kezelések az intézkedés visszavonásáig elhalasztásra, a szolgáltatások 
felfüggesztésre kerülnek.  

o Az Alapszolgáltatási Központ a Hősök útján határozatlan időre bezár, az idősek nappali 
ellátása ez idő alatt szünetel. (törölve) 

o Az alapszolgáltatást nyújtó telephelyeken a szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek, a 
továbbiakban az intézményen kívül biztosítjuk az ellátást. (javítva) 
Ügyintézéshez hívható telefonszám: 06-70-400-2497 

o Házi segítségnyújtás továbbra is biztosított, az ellátásban történő esetleges változásokat az 
ellátottakkal minden esetben személyesen egyeztetik.  

o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az eddig megszokott ügyeleti rendben tovább működik.  
o Támogató szolgálat: 

- Szállító szolgáltatás: A napi szállítások határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek. 
- Személyi segítés: továbbra is biztosított, az ellátásban történő esetleges változásokat 

az ellátottakkal minden esetben személyesen egyeztetik.  
o Tanyagondnoki szolgálat: a tanyagondnok továbbra is tartja a külterületen élő támogatásra 

szoruló idős, beteg emberekkel a kapcsolatot, akitől munkaidőben a 06-20-824-5008 
telefonszámon kérhető segítség.  

o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a rendkívüli helyzet időtartama alatt az intézményben 
a megszokott ügyfélfogadás szünetel. Személyes ügyintézésre 06-70-399-0831, 06-70-399-
0834 telefonszámokon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség. Az azonnali 
intézkedést igénylő esetekben a családsegítők rendelkezésre állnak.  

o A védőnők - további intézkedésig - kizárólag telefonos egyeztetés után és indokolt esetekben 
tartanak családlátogatást. A szolgálatnál a tanácsadások az intézkedés visszavonásáig nem 
kerülnek megtartásra.  
Telefonszám: 06-70-400-2498 

- A gyermekorvosi rendelésre a betegek kizárólag egyeztetés után érkezzenek. A betegek receptírás miatt 
telefonáljanak, személyesen ne keressék fel a rendelőt! 
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet értelmében a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a 
gyógyszertárak a gyógyszer kiadását felírási igazolás és meghatalmazás nélkül is teljesítik azoknak, 
akik közlik a beteg tajszámát és saját személyazonosságukat is igazolni tudják (csak indokolt esetben). 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak. 

- A felnőtt háziorvosi, rendelésre a betegek kizárólag egyeztetés után érkezzenek. A betegek receptírás 
miatt telefonáljanak, személyesen ne keressék fel a rendelőt!  
A gyógyszerekre vonatkozóan ua. érvényes, mint a gyermekorvosoknál. 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak 

- Fogorvosi és szakorvosi egészségügyi ellátás csak abban az esetben kerül ellátásra, ha arra sürgős 
szükség miatt (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor. 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak 

- A központi előírások és ajánlások folyamatos figyelése mellett, aki külföldi országokból tér haza, két 
hétig önkéntesen maradjon otthon, szigorúan tartsa be a rá vonatkozó rendelkezéseket. Az ellenőrzés a 
rendőrség feladata. 

- Nagy rendezvények, bálak a veszélyhelyzet idején nem tarthatóak!  
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- Kérjük a fiatalokat, hogy kerüljék a csoportosulásokat, ne „bandázzanak”!!! 
Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős embertársainkat, 
szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik beszerzésében. Ne 
hagyjuk magukra az időseket! 
Továbbá kérem az idősebb lakosainkat, hogy ne tartózkodjanak közösségben és maradjanak otthon, ha tehetik, 
kérjenek segítséget a bevásárlásban is. 
Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje a zsúfolt tereket, és azokat a helyzeteket, ahol sokan vannak – 
mint a bevásárlóközpontok, pályaudvarok. Csak szükséges esetben látogassák ezeket a helyeket, akkor is 
fokozott figyelemmel, körültekintéssel és türelemmel tegyék! 
Kérek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel óvja önmaga és embertársai egészségét! 
Ha fennáll Önnél a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy a 
www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot! 
Ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe, és ne használjon 
tömegközlekedést! 
Továbbra is kérünk mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát a hivatalos szervek tájékoztatóiból szerezzen 
információkat! 
Ez egy új feladat mindenki számára, de hiszünk a közösségünkben, abban, hogy együtt képesek vagyunk kezelni 
a rendkívüli helyzetet is!  
Köszönöm a megértést és a türelmet! Az egészségünk a legfontosabb! Figyeljünk magunkra, figyeljünk 
egymásra, éljünk az eddigieknél sokkal fegyelmezettebben! 
A veszélyhelyzeti intézkedés visszavonásig érvényes! 
Mezőberény, 2020. március 17. 
Siklósi István 
polgármester” 
A Veszélyhelyzeti Intézkedéscsomag feltöltésre került a www.mezobereny.hu honlapra, 
közösségi oldalra, kábeltelevízióra, valamint plakát formájában elhelyezésre került a település 
különböző pontjain (Polgármesteri Hivatal, közintézmények, boltok, gyógyszertárak, posta, 
egészségügyi intézmények, benzinkút, valamint hirdetőtáblák). 
 
 

*** 
 
 
7/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Alföldvíz Zrt. által 
kiközölt és 2020. április 1-től bevezetésre kerülő vízterhelési díjakat az alábbiak szerint: 

Fogyasztói szegmens vízterhelési egységdíj (Ft/m3) 
Lakosság (rezsicsökkentett díj) 6,20+ÁFA 
Önkormányzat 6,20+ÁFA 
Hatóság  9,30+ÁFA 
Szippantott szennyvíz 14,00+ÁFA 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok, 
intézkedések megtételére, kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 
 
 
8/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 



46 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetési rendeletben 
a köztisztviselők részére biztosított Cafetéria-juttatást bruttó 1.371.700,- Ft-tal megemeli a 
2020. évi költségvetés általános működési tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja az érintett vezetőket a 
szükséges intézkedések megtételére! 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
9/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00002 
azonosító számú projektjéhez 5.000.000,- Ft ideiglenes forrást biztosít a 2020. évi 
költségvetésének tartaléka terhére, melyet a Projektmenedzsment köteles a támogatási előleg 
elkülönített számlájára történő megérkezése után haladéktalanul visszafizetni az 
Önkormányzat részére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pap-Szabó Katalin projektmenedzser 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2020. március 30. 
 
 
10/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az OPSKMM részleges bővítésének 
tervezésével kapcsolatban a Relief Art. Bt. részéről tervezési költségnövekményként 
felmerülő bruttó 127.000 Ft fedezetet a 2020. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére 
biztosítja /082091-0 kf. OPSKMM bővítése…/.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
11/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Békési út 12. (3573/2 
hrsz.) számú ingatlan Alföldvíz Zrt. általi vízi közmű bekötési munkálatokhoz szükséges 
bruttó 385.000,- Ft fedezetet a 2020. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosítja. 
/013350-2 kf. Önkormányzati vagyonnal gazd.: Mezőberény, Békési út 12. társasház/. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
12/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
(3573/1 hrsz.) számú ingatlan Alföldvíz Zrt. általi vízi közmű bekötési munkálatokhoz 
szükséges bruttó 570.000,- Ft fedezetet a 2020. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére 
biztosítja. /013350-3 kf. Önkormányzati vagyonnal gazd.: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 
20 lakásos társasház/. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
13/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése:6.200.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére. 
A 2019 évben befolyt értékesítési nettó bevétel, elkülönítése, a 2020. évi igénybevételre 
biztosítása. 
A Kugler hagyaték részét képező 3695/2 hrsz.-ú családi ház 2019. évi értékesítéséből befolyt 
Nettó értékesítési bevétel Elkülönített tartalékba helyezése/ Kugler hagyaték: családi ház ért. 
nettó ellenértéke/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 6.200.000 Ft-tal 
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Elkülönített felhalm. tartalék: Kugler hagyaték: családi ház értékesítésének 2019. évben 
befolyt nettó ellenértéke. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék 
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében pályázati támogatás ei. 
megelőlegezése visszapótlási kötelezettséggel a Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, 
átszervezési, átalakítási elkülönített működési tartalék terhére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
- 084070-0 kf, Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002  
Dologi kiadási /K3/ előirányzat megemelése: 4.492.000 Ft-tal 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 508.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: 508.000 Ft  
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében  
pályázati támogatás ei. megelőlegezése visszapótlási kötelezettséggel a Feladatellátáshoz 
kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített működési tartalék terhére. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint 
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2019. évi kiegészítő  
általános működési támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K:512 
A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2019. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 200.000 Ft-tal 
A 78/2020. (II.24) számú határozattal történt előirányzat biztosítás kiegészítése, korrigálása: 
fedezet csere. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 200.000 Ft-tal 
A 78/2020. (II.24) számú határozattal történt előirányzat biztosítás kiegészítése, korrigálása: 
fedezet csere. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 234.950 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: -234.950 Ft 
A 80/2020. (II.24) számú határozathoz kapcsolódó fedezet biztosítás: 
A Mezőberény, Békési u. 12. alatt telepítésre került személyfelvonóhoz 
GSM vészmentő egység üzembe helyezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház kiadásai: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 234.950 Ft-tal 
A Mezőberény, Békési u. 12. alatt telepítésre került személyfelvonóhoz 
GSM vészmentő egység üzembe helyezése. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
104031-0 kf. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
TOP-1.4.1-19-BS-2019-00011 KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről /B:25/ KÖT előirányzat megemelése: 159.723.900 Ft-tal 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok, hazai társ. fin. felhalm. c. tám 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése támogatása.:TOP-1.4.1-19-BS-2019-00011 
Mb. Puskin u. 11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül:  
104031-0 kf. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
TOP-1.4.1-19-BS-2019-00011 KÖT. 
Mb. Puskin u. 11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítése 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 159.723.900 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa: 149.438.143 Ft  
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: 10.285.757 Ft  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
104031-0 kf. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
TOP-1.4.1-19-BS-2019-00011 KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 
belülről /B:16/KÖT előirányzat megemelése: 3.130.000 Ft-tal 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok, hazai társ. fin. műk. c. tám 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése támogatása.:TOP-1.4.1-19-BS-2019-00011 
Mb. Puskin u. 11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
104031-0 kf. Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
TOP-1.4.1-19-BS-2019-00011 KÖT 
Mb. Puskin u. 11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítése 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 3.130.000 Ft-tal 
Háttér tanulmányok, Közbeszerzési költségek, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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14/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-8 kf Járd aszfaltozás, betonozás, felújítása KÖT. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat csökkentése: 127.000 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása /K:71/+Áfa: -127.000 Ft 
Járdákon zebrák elé piktogramok felfestéséhez fedezet biztosítás Dologi kiadási ei.- ként. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045160-0 kf Közutak, hidak, alagutak fenntartása KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 127.000 Ft-tal 
Járdákon zebrák elé piktogramok felfestéséhez ei. biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 127.000 Ft-tal 
Fedezet csere. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 127.000 Ft-tal 
Fedezet csere. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási  
elkülönített működési tartalék terhére  
A 011130-5 kf Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez Dologi kiadási előirányzat megemeléséhez fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-5 kf. Önk. Ig.: Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fed. bizt. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezetbiztosítás 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
15/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.371.700 Ft-tal 
A Köztisztviselők részére a 2020. évi költségvetésben Cafetéria juttatásként beállított 
előirányzatnak a Törvényi változásnak megfelelő kiegészítése, a Működési célú Ált. tartalék 
terhére, 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 1.371.700 Ft-tal 
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: 1.371.700 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 991.451 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  ei.                               megemelése: 380.249 Ft-tal 
Ezen belül: 
011130-9 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Jogalkotási tev.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 46.114 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 17.686 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. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 345.855 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 132.645 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016030-0 kf.  Állampolgársági ügyek.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 46.114 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 17.686 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 46.114 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése :17.686 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-3 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 253.627 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
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Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 97.273 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 92.228 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 35.372 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
031030-0 kf.  Közterület rendjének fenntartása (Közterület felügyelő).: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 23.057 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 8.843 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011220-0 kf.  Adó,vám és-jövedéki igazgatás: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 115.285 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 44.215 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
082091-0 kf.  Nyitott terek TOP 7.1.1.-16-2016-00043: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 23.057 Ft-tal 
K:1107 Béren kívüli juttatás. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 8.843 Ft-tal 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 450.000 Ft-tal 
K.122: 1 fő*50.000 Ft/hó/fő*9hó=-450.000 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 78.750 Ft-tal 
450.000 Ft*0,175=-78.750 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-57 kf. Kertészet ÖNK 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 450.000 Ft-tal 
K.122: 1 fő*50.000 Ft/hó/fő*9hó=-450.000 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 78.750 Ft-tal 
450.000 Ft*0,175=-78.750 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 1.057.500 Ft-tal 
Városi Önkormányzatnál Személyi juttatás és Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat 
csökkenése terhére Működési tartalék feltöltése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.057.500 Ft-tal 
Működési tartalék terhére. A Polgármesteri Hivatalnál 
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Személyi juttatás és Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat megemelése.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 1.057.500 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 1.057.500 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. 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 900.000 Ft-tal 
K.122: 2fő*50.000 Ft/hó/fő*9hó=900.000 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 157.500 Ft-tal 
900.000 Ft*0,175=-157.500 Ft 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-03 kf. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek- Érdekeltség 
növelő - 
Előző évi közművelődési érdekeltség növelő támogatás+ sajátforrás terhére eszköz 
beszerzések. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat csökkentése: 2.334.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 2.334.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszk. besz.. /K:64/ + Áfa 2.334.000 Ft 
Előző évi közművelődési érdekeltség növelő támogatás+ sajátforrás terhére: 
Motoros függöny mozgatáshoz:motoros mozgatású, sínpálya görgőkkel: beszerzése+ 
Hangosítási, hangtechnikai eszközök beszerzése 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.999.926 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
részére a 2019. december havi étkeztetési számla teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 1.999.926 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 1.999.926 Ft-tal 
2019. december havi étkeztetési számla teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
096015-0 kf. Óvodai étkeztetés feladatai KÖT  
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 1.999.926 Ft-tal 
Vásárolt élelmezés /K:332/ ei.: + 1.999.926 Ft 
2019. december havi étkeztetési számla teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
E.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 



54 

044310-0 kf Építésügyi igazgatás feladat: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 808.590 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 160.728 Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf.  Beruházási csop.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 808.590 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 160.728 Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal 
Építésügyi igazgatás feladat 2020.. 03.01. napjával történő megszűnése miatt a 2020. évre 
tervezett, de fel nem használt előirányzatok átvezetése a 011130-4 Beruházás részletező 
számra. 
Céljuttatás/K1103/: 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 399.852 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Polgármesteri Hivatalhoz: 
Takarítói feladat ellátásához fedezet kiegészítés, biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0. kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 340.300 Ft-tal 
K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
Takarítói feladat ellátásához fedezet kiegészítés, biztosítás. 
2020 04.01-től 2020.11.30.-ig: 340.300 Ft. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 59.552 Ft-tal 
Munkabér utáni járulék fizetési köt.:59.552Ft 
A 011130-0 kf en Munka törvénykönyves napi 4 órás álláshely kibővítése napi 8 órás 
foglalkoztatottságú álláshellyé. 1fő takarítónő 2020.04.01-től történő alkalmazásához 
szükséges fedezet kiegészítése, biztosítása a Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, 
átszervezési, átalakítási elkülönített működési tartalék terhére. 
G.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-8 kf Kormányhivatali tovább számlázás KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 7.164.316 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 1.341.293 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 200.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatási tev KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 7.164.316 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 1.341.293 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 200.000 Ft-tal 
Téves részletező szám helyesbítése. 



55 

Felelős:  Siklósi István polgármester, 
 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
16/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B115/KÖT  megemeli: 797.950. Ft-tal 
(2019. december, 2020. január, február havi kulturális illetménypótlék) 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 797.950 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 

B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B115/KÖT megemeli: 245.335 Ft-tal 
/B115/ÖNK megemeli: 220.087 Ft-tal 

 (2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 465.422 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 4.230 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 13.630 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 443.332 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 4.230 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 3.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  630 Ft-tal 
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 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 011130-0 korm.funkc. 200 35 
 011220-0 korm.funkc. 3.400 595 
  3.600 630 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 11.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  2.030 Ft-tal 
  
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 377.300 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 66.032 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 3.591 628 
 102031 korm.funkc. 16.997 3.044 
 102023 korm.funkc. Ö 124.762 21.836 
 074031 korm.funkc. 48.294 8.451 
 104042-1 korm.funkc. 30.898 5.408 
 101222 korm.funkc. Ö 798 140 
 104042-2 korm.funkc. 34.498 6.038 
 107052 korm.funkc. 1.995 280 
 107051 korm.funkc. 2.132 374 
 096025 korm.funkc. Ö 2.226 389 
 066020 korm.funkc. Ö 59.122 10.346 
 096015 korm.funkc. 50.790 8.889 
 104035 korm.funkc. 798 140 
 107055 korm.funkc. Ö 399 69 
  377.300 66.032 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 3.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 630 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 082044-02 korm.funkc. 936 165 
 082063-01 korm.funkc. 396 69 
 082091-03 korm.funkc. 1.296 227 
 082092-02 korm.funkc. 972 169 
  3.600 630 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B115/KÖT  megemeli: 35.603 Ft-tal 
/B115/ÖNK megemeli: 13.278 Ft-tal 

 (2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció) 
 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 41.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 7.281 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 30.300 5.303 
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 066020-57 ÖNK korm.funkc. 11.300 1.978 
  41.600 7.281 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B115/KÖT/ megemeli: 3.862.145 Ft-tal 

/B115/ÖNK megemeli: 6.069.619 Ft-tal 
 (2019. december, 2020. január, február havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 9.931.764,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 9.931.764,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

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

(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 8.452.553 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.479.211 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 643.297 112.576  
 104042-2 korm.funkc. 469.699 82.198  
 107052 korm.funkc. 578.262 101.195 
  096015 korm.funkc.  303.024 53.029 
 074031 korm.funkc. 101.008 17.677 
 104035 korm.funkc. 33.669 5.892 
 107051 korm.funkc. 33.669 5.892 
 107055 korm.funkc. Ö 60.240 10.556  
 102031 korm.funkc. 854.839 149.597  
 104031 korm.funkc. 269.465 47.157  
 101222 korm.funkc. Ö 513.457 89.855  
 102023 korm.funkc. Ö 4.591.924 803.587 
  8.452.553 1.479.211 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B115/ÖNK/ megemeli: 582.765,- Ft-tal 
 (2019. december, 2020. január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 582.765,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 582.765,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 495.970 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 86.795 Ft-tal 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
17/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Berény Napok: Rendezvények kiadásai ei. csökkentés terhére Műk. tartalék állomány 
feltöltése. /Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez/ 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-03 kf. Közművelődés--Hagyományos értékék gondozása- Berény Napok. KÖT 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:/K.336/ 
Berény Napok: Rendezvény kiadásai. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Berény Napok: Rendezvény kiadásai előirányzatának csökkentése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Műk. tartalék terhére. /Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezet biztosítás./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-5 kf. Önk. Ig.: Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fed. bizt. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezetbiztosítás 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül:  
107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Szociális tűzifa, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások 
Szociális tűzifa ei. csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
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107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Rendkívüli települési tám.) ei  csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Gyermek strand bérlet tám. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Ellátottak juttatásai előirányzatok csökkentése terhére Műk. tartalék állomány feltöltése. 
/Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez/ 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
Műk. tartalék terhére. /Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezet biztosítás./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-5 kf. Önk. Ig.: Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fed. bizt. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezetbiztosítás 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:018010-0 
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B:113/KÖT/ csökkentése: 255.674.139,- Ft-tal 
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B:113/ÖNK/ csökkentése: 150.732.120,- Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:018010-0 
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B:1131/KÖT/ megemelése: 150.105.361,- Ft-tal 
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B:1131/ÖNK/ megemelése: 150.732.120,- Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül:018010-0 
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B:1132/KÖT/ megemelése: 105.568.778,- Ft-tal 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-07 kf. Közművelődés--Hagyományos értékék gondozása- HUNG-2018 E.KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 625 Ft-tal 
Dologi kiadás/ok/K3/ előirányzat megemelése: 59.000 Ft-tal 
Kiküldetések: K.341/: +59.000 Ft 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 58.375 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszk. besz.. /K:64/ + Áfa 58.375 Ft 
Tárgyi eszköz beszerzés /Csoóri Sándor pályázatok ei. módosítása a  
végleges Támogatási szerződés alapján. 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
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082093-02 kf. Közművelődés--Egész életre kiterjedő- Csoportok..KÖT 
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/B65/ megemelése: 40.000 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-02 kf. Közművelődés--Egész életre kiterjedő- Csoportok..KÖT 
Dologi kiadás/ok/K3/ előirányzat megemelése: 40.000 Ft-tal 
Üzemeltetési ag: K.312/+Áfa: +40.000 Ft 
Díszítő művészeti szakkör hímzői és szövői díjának felhasználása. 
Felelős:  Siklósi István polgármester, 
 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2020.(III.26.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
18/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 által biztosított rendeleti szabályozási tárgykörön 
kívül eső, további – a szociális otthonokban, illetve a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Közétkeztetési Központjában történő – étkeztetés tekintetében az étkeztetés térítési 
díjainak összegét az alábbiak szerint határozom meg: 

3* étkezés 5* étkezés 

Intézmény megnevezése 
Nyersa
nyag 
kts. 

Rezsi Rezsi Rezsi ÁFA 
Fizete
ndő 
ktsg 
össz.  

 5* 
étkezés 

nyersany
ag 

Rezsi ÁFA 
Fizetendő 
kts. össz. 

104% 114% 52,5% 27% 104% 27% 

SZOCIÁLIS 
OTTHONOK 

670 

          

777 

      
napi energia és 
tápanyagszükséglet 100% 697 0 0 370 1737 808 427 2012 

Ebből: - reggeli 174 181 0 0 96 451 148 154 82 384 

           -tízórai   0 0 0 0 0 80 83 43 206 

   -ebéd 279 290 0 0 154 723 279 290 154 723 

   -uzsonna   0 0 0 0 0 80 83 43 206 

  -vacsora 217 226 0 0 120 563 190 198 105 493 

EGYÉB ÉTKEZTETÉS 

  

                  
     a.) FELNŐTT 
(felügy.intézm.dolg.)                   

           Ebéd:  - normál 322 335 0 0 177 834         

            - zóna 227 236 0 0 125 588         
     b.) FELNŐTT 
(vendég-külsős)                     

           napi 3x 715 0 815 0 413 1943         

                 Ebből: 176 0 201 0 102 479         
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 - reggeli 

- ebéd 322 0 367 0 186 875         

- vacsora 217 0 247 0 125 589         

     c.) EBÉD 322 0 367 0 186 875         

Megbízom az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díjak alkalmazásáról 2020. április 1. 
naptól intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
19/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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 által biztosított rendeleti szabályozási tárgykörön 
kívül eső, személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások tekintetében a szociálisan nem 
rászorult személyek esetében az alábbi térítési díjakat határozom meg: 
Ellátás megnevezése: Térítési díj összege: 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 200 Ft/nap 

Támogató szolgálat 
Személyi segítés: 500 Ft/óra 

Személy szállítás: 150 Ft/km 

Megbízom az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díjak alkalmazásáról 2020. április 1. 
naptól intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2020.(III.26.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2020.(III.26.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2016.(V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
20/2020.(III.31.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófa védelemről 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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Mezőberény Város Óvodai Intézményének 2020-2021-es nevelési évre szóló Beiskolázási 
tervét megismertem, annak tartalmát megfelelőnek tartom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2020.(III.26.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
21/2020.(IV.02.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 ’17 Városüzemeltetési Kft. Alapító okiratának 1. pontját kiegészítem - az 
Alapító okirat többi pontjának változatlanul hagyása mellett - a következő szövegrésszel: 
„1.3. A társaság telephelye: 5650 Mezőberény, hrsz.: 0367/27 települési állati melléktermék 
gyűjtőhely.” 
Intézkedem a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. Alapító okiratának módosításáról, és az 
azzal kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
22/2020.(IV.02) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az 5/2020. (III. 16.) sz. határozatot módosítom az alábbiak szerint: 
2020. április 6. naptól a veszélyhelyzet fennállásáig a Hősök úti játszótér (5650 Mezőberény, 
Hősök útja, hrsz.: 3555/6.) nyitva tartása szünetel.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
23/2020.(IV.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 veszélyhelyzet fennállása alatt a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által 
üzemeltetett Közétkeztetési Központban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása 
érdekében engedélyezem a Közétkeztetési Központ által előállított meleg ételek, melegíthető 
készételekkel (készétel konzervekkel) történő részbeni, vagy egészbeni helyettesítését. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
24/2020.(IV.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Elrendelem az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
városi nagyrendezvények támogatására kapott költségvetési forrás folyósításának, 
felhasználásának, és az erre vonatkozó kötelezettségvállalás felfüggesztését. 
Elrendelem az önkormányzati támogatás folyósításának felfüggesztését a következő 
költségvetési tételeknél: 

- Városi rendezvények támogatására kiírt pályázat forrása 
- Nemzetközi kapcsolatok finanszírozására kiírt pályázat forrása 
- Hivatalos városi szintű kapcsolatok finanszírozásának forrása 
- Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítésére szolgáló források  

Elrendelem a Kálmán Fürdő (Strand) működési költségeinek felülvizsgálatát miután 2020. évi 
nyitva tartásának nincs realitása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
25/2020.(IV.14.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 Ifjúsági Koncepciója, Mezőberény Város Sportkoncepciója, 
Mezőberény Város Kulturális Koncepciója, Mezőberény Város Nemzetközi Kapcsolatok 
Koncepciója dokumentumokat azok módosításáig érvényben tartom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
26/2020.(IV.14.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Elfogadom Dr. Dóczy Balázs és Társa BT. (5650 Mezőberény, Luther u.1.II/1) kérelmét és az 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére biztosított előirányzat terhére 650.000.- Ft összegű 
támogatásban részesül az előterjesztés mellékletét képező, I/1034-1/2020 ikt. sz. pályázatában 
megjelölt eszközökre.  
Intézkedem a szükséges intézkedések megtételéről, és a kapcsolódó dokumentumok 
aláírásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. április 30. 
 
 
27/2020.(IV.14.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Elfogadom Dr. Zuberecz és Társa BT. (5650 Mezőberény, Petőfi u. 5.) kérelmét és az 
egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére biztosított előirányzat terhére 650.000.- Ft összegű 
támogatásban részesül az előterjesztés mellékletét képező, I/1035-1/2020 ikt. sz. pályázatában 
megjelölt eszközökre.  
Intézkedem a szükséges intézkedések megtételéről, és a kapcsolódó dokumentumok 
aláírásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. április 30. 
 
 
28/2020.(IV.14.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 2019. éves ellenőrzési jelentéseket  

- Mezőberény Város Önkormányzata és Hivatala: eszközök, gépek berendezések, 
járművek nyilvántartása és a hozzájuk kapcsolódó dologi kiadások elszámolásának 
szabályszerűségi ellenőrzése. 

- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat: a szervezet feladatellátásának egységes 
rendszerben történő vizsgálata, pénzügyi, szabályszerűségi és rendszerellenőrzés. 

- Városi Közszolgáltató Intézmény: a szervezet feladatellátásának ellenőrzése, 
pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

- Mezőberény Város Óvodai Intézménye: a szervezet feladatellátásának egységes 
rendszerben történő vizsgálata, pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

- Mezőberény Város Önkormányzata: az önkormányzat költségvetéséből a 
sportegyesületeknek nyújtott támogatások szerződés szerinti felhasználásának 
ellenőrzése, szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés. 

- Mezőberényi Polgármesteri Hivatal: információbiztonsági szabályok megfelelőségi 
vizsgálata, szabályszerűségi ellenőrzés. 

- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat: a szervezet létszámgazdálkodásának 
vizsgálata, szabályszerűségi ellenőrzés. 
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- Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ: 
bevételek kezelésének vizsgálata, pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

- Mezőberény Város Óvodai Intézménye: a szervezet feladatellátásának egységes 
rendszerben történő vizsgálata, pénzügyi, szabályszerűségi, és rendszerellenőrzés. 

- Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.: pénzügyi műveletek, pénzkezelés folyamata, 
gazdálkodás ellenőrzése, pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés 

jóváhagyom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
29/2020.(IV.14.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában a 2019. évben 
elvégzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 
megismertem és jóváhagyom, a belső ellenőr munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
30/2020.(IV.16.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2020-2024. közötti időszakra 
szóló gazdasági programját az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
31/2020.(IV.20.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
ZSIBRITÁNÉ PACZUK ANIKÓ Mezőberény, Kereki u. 39 szám kérelme, valamint az 
ahhoz csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján –gépkocsibejáró 
felújításához a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Kereki u. 39. szám bejáró felújítása. 
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A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, Kereki u. 3753 hrsz. 
A kérelmező neve: Zsibritáné Paczuk Anikó 
címe: Mezőberény, Kereki u. 39. szám 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Zsibritáné Paczuk Anikó 
                     címe: 5650 Mezőberény, Kereki u. 39. szám 
Helyreállításért felelős személy: Zsibritáné Paczuk Anikó 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
II. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 

vázlat tervben foglaltak szerint történhet.  
1. Műszaki előírások:  
Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  
Az utat és járdát keresztező közművezeték védőcsőben helyezhető el. A vonatkozó 
védőtávolságok betartása kötelező. 
Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett területeken 
tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 
Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad 
visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es 
rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra 
tömöríteni kell. 
2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
III. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– 
az igénybe vevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére 
nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  
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8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
32/2020.(IV.23.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
KOVÁCS ANNAMÁRIA Mezőberény, Báthory u. 8. szám kérelme, valamint az ahhoz 
csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján –gépkocsibejáró 
felújításához a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Báthory u. 8. szám bejáró felújítása. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, Báthori u. 3402 hrsz. 
A kérelmező neve: Kovács Annamária 
címe: Mezőberény, Báthory u. 8. szám 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Kovács Annamária 
                     címe: 5650 Mezőberény, Báthory u. 8. szám 
Helyreállításért felelős személy: Kovács Annamária 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal –  A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
A kivitelezés megkezdésének feltétele, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer gépkocsibejáró 
által érintett átereszeinek szintmagasságát Schultz Gábor ev. geodétával (5650 Mezőberény, 
Fortuna tér 10.) ellenőriztetni szükséges. A végleges állapotról készült jegyzőkönyvet 
Mezőberény Város Önkormányzata részére be kell mutatni. 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat tervben foglaltaktól eltérően az alábbi változtatásokkal történhet: 
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1. Műszaki előírások:  
A beépített anyagok hulladékot, veszélyes hulladékot nem tartalmazhatnak, így a 
vázlattervben szereplő kohó salakot beépíteni tilos, helyette kulé kavics vagy azzal 
egyenértékű vagy jobb minőségű anyag építhető be. 
A beépítendő áteresz átmérője: min. 300 mm. 
Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  
Az utat és járdát keresztező közművezeték védőcsőben helyezhető el. A vonatkozó 
védőtávolságok betartása kötelező. 
Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett területeken 
tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 
Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad 
visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es 
rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra 
tömöríteni kell. 
2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– 
az igénybe vevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére 
nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
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Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
33/2020.(IV.23.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
GÁL PÉTER Mezőberény, Orlai u.11 szám kérelme, valamint az ahhoz csatolt terv alapján – 
mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján –gépkocsibejáró felújításához a közútkezelői 
hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Orlai u.11. szám bejáró felújítása. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, Orlai u. 1042 hrsz. 
A kérelmező neve: Gál Péter 
címe: Mezőberény, Orlai u. 11. szám 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Gál Péter 
                     címe: 5650 Mezőberény, Orlai u. 11. szám 
Helyreállításért felelős személy: Gál Péter 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal –  A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
II. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat tervben foglaltak szerint történhet.  
1. Műszaki előírások:  
Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  
Az utat és járdát keresztező közművezeték védőcsőben helyezhető el. A vonatkozó 
védőtávolságok betartása kötelező. 
Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett területeken 
tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 
Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad 
visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es 
rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra 
tömöríteni kell. 
2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
III. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
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2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– 
az igénybe vevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére 
nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
34/2020.(IV.29.) Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Szabó-Watt és Társai Kft. (5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. szám kérelme, valamint az 
ahhoz csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – villamos energia 
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ellátáshoz, földkábeles csatlakozó kiépítéséhez a közútkezelői hozzájárulást megadom, a 
következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: 5650 Mezőberény, Gyomai út 53. számú ingatlan villamos 

energia ellátása földkábeles csatlakozó létesítése 
A létesítménnyel érintett közterület helyrajzi száma: 5650 Mezőberény, 3872/18 hrsz. és a 
1682/1 hrsz. 
A kérelmező neve: Szabó-Watt és Társai Kft. 

címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Szabó-Watt és Társai Kft. 
                     címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. 
Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a 
kivitelezés pontos ütemezése: 
A szakipari munkát végző kivitelező neve: Szabó-Watt és Társai Kft. 
                                                           címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. 
Felelős építésvezető: Mazán Zoltán 
                         címe: 5600 Békéscsaba, Keleti utca 18. 
             elérhetősége: 06-20/936-6859 
Helyreállításért felelős személy: Mazán Zoltán 
                                          címe: 5600 Békéscsaba, Keleti utca 18. 
Az igénybe venni kívánt terület nagysága: - zöldterület ásás: 17 m ásás (6,8 m2) 
A munka kezdésének tervezett időpontja:     2020.05.21. 
A munka befejezésének tervezett időpontja: 2020.05.21. 
A jelen közútkezelői hozzájárulás a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít. 
A munkakezdéshez az engedélyt – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület 
használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete alapján meg kell 
kérni a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-től (Mezőberény, Békési út 17/B. fszt. 1.). 
A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósításra készített 
tervdokumentációban, nyomvonalrajzban foglaltak szerint történhet. A kivitelezés befejezését 
követően megvalósulási tervet kell benyújtani hatóságom felé. 
I. Műszaki előírások:  

o Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően 
haladéktalanul helyre kell állítani. 

o A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-
fehér sávos útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó 
borostyánsárga fényt adólámpákkal meg kell jelölni. 

o A kábelárok elkészítésével kitermelt talaj a szikkasztóárokban ideiglenesen 
elhelyezhető, amely nem haladhatja meg a hét napot. 

o Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

o A járda területén a nyitott munkaárkot, ha indokolt dúcolni kell. A dúcolási mód 
megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület 
mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. 

o Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor 
szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 
20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 
százalékra tömöríteni kell.  

II. Építés alatti forgalmi rend:  
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o Az építés időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát.  

o A munkát úgy kell végezni, hogy az a személy- és vagyonbiztonságot ne 
veszélyeztesse. A személyforgalmat a Békési út páratlan oldalára kell áthelyezni, 
amelyet megfelelő módon ki kell táblázni. 

o A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

o A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

o A közút vízelvezető-rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag letakarításáról a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.  

o A közterületen lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az 
igénybevevőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

o Az igénybevevőnek a járdát a saját költségén kell az előírt állapotba visszaállítani.  
o Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
III. Általános előírások: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete: 

„Közterület felbontása, helyreállítása 
6. § 

(1) Közterület felbontásához közterület-használati szerződés szükséges. A közterületen 
elhelyezett közművek, közműves berendezések, illetve létesítmények halasztást nem tűrő 
hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület 
tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első 
munkanapon be kell jelenteni és ezzel egy időben a szerződést meg kell kötni. A 
bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és 
vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket. 
Amennyiben a közterületen folyó hibaelhárítás, útfelbontás a rendszeres gépjárműforgalmat 
korlátozza vagy akadályozza, úgy arról a munkavégzés megkezdése előtt a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft.-t és a polgármester mellett a rendőrséget szóban és írásban 
tájékoztatni kell. 
(2) Út és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak 
megfelelően, tömörítések elvégzésével a felületet érintő 
a) 20 % alatti igénybevétel esetén az igénybe vett rész eredeti állapotát kell helyreállítani. 
b) 20-60 %-os - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felület záró - rétegét kell 
helyreállítani az eredeti szélességnek megfelelően; 
c) 60 %-nál nagyobb - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felületet, az eredeti 
szerkezetnek és az eredeti szélességnek megfelelően kell helyreállítani; 
d) Hosszirányú felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület nagyságától - az érintett 
szakasz eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően 
- amennyiben az út burkolatának szélessége maximum 5 méter az útburkolat szélességének 
megfelelő teljes felületét új vékony rétegű aszfalttal kell ellátni, 
- amennyiben az út burkolatának szélessége az 5 métert meghaladja az útburkolat teljes 
szélességének 50 %-át (maximum 6 métert) vékony rétegű aszfalt burkolattal kell ellátni, a 
nyomvonal mentén a régi aszfalt réteg lemarásával, vagy az aszfaltozás és marás költségeinek 
megfelelő költséget az önkormányzat költségvetési számlájára be kell fizetni. 
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(3) A város belterületén lévő utcákban történő út- és járdafelbontás esetén – az úttesten kívül 
végzett közműépítési, illetve közmű fenntartási munka kivételével – a helyi díjakról szóló 
önkormányzati rendeletben megállapított közterület használati díjat kell fizetni. 
(4) A közút teljes lezárása esetén a (3) bekezdésben feltüntetett díjtétel két, illetve 
háromszorosát kell fizetni.  
(5) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően 
a.) ha az igénybe vett terület 1 - 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybe vevő a megrongált 

rész eredeti állapotát köteles helyreállítani. 
b.) ha az igénybe vett terület 41 - 100 %-a megrongálódott, akkor az igénybe vevő a teljes 

terület eredeti állapotát köteles helyreállítani, 
c.) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell 
megkövetelni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 
(6) Zöldterület felbontása esetén a helyi díjakról szóló önkormányzati rendeletben 
megállapított közterület használati díjat kell fizetni 
(7) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó, illetve a kivitelező az alábbi 
előírásokat köteles betartani: 
a.) a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért 
teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkért a 
tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel, 
b.) abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás 
ellenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére elvégzi, 
c.) a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a közterület tulajdonosát értesíteni kell, 
d.) új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén 
fel kell hívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a 
megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges 
védőcsövek elhelyezéséről, 
e.) az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bontás 
megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról, 
f.) a közterület felbontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a 
végleges helyreállításig) a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély elhárításáról 
gondoskodni kell a bontás teljes szakaszán piros-fehér sávozású korláttal, rossz látási 
viszonyok esetén villogó sárga fénnyel, valamint a szükséges KRESZ-táblák kihelyezésével. 
A munkaterület elkészítését és annak előre jelzését a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak szerint kell elvégezni. 

g.) folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni, 
h.) a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani, 
i.) a munka végzése során a növényzetet védeni kell, 
j.) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani, 
k.) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos 
közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és 
azonnal szintbe kell feltölteni, 
l.) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések 
(jegyzőkönyvek) bemutatását a közterület tulajdonosa kérheti. A föld visszatöltését 10 napon 
belül tömörítéssel kell elvégezni, melyről készült műbizonylatot a közterület tulajdonosa 
kérheti.  
A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást 
követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig. 
(8) A közterület felbontásának megkezdése előtt - kivéve az azonnali beavatkozást igénylő 
eseteket - a közterület használat jogosultja a helyreállítás biztosítékaként köteles a 
helyreállítási költség összegének megfelelő kauciót az önkormányzat költségvetési számlájára 
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befizetni. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.”  
A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott Törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesterének 13/2020.(IV.29.) önkormányzati 
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 
35/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
KMELLÁR MÁTYÁS Mezőberény, Kunhalom u. 2. szám kérelme, valamint az ahhoz 
csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján –gépkocsibejáró 
felújításához a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Kunhalom u. 2. szám gépkocsi- és kapubejáró 

felújítása. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, Kunhalom u. 3711/14 hrsz. 
A kérelmező neve: Kmellár Mátyás 
címe: 5650 Mezőberény, Kunhalom u. 2. szám 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Kmellár Mátyás 
                     címe: 5650 Mezőberény, Kunhalom u. 2. szám 
Helyreállításért felelős személy: Kmellár Mátyás 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat tervben foglaltaktól eltérően az alábbi változtatásokkal történhet: 
1. Műszaki előírások:  
A gépkocsi bejáró szélessége a 6 métert, a kapubejáró szélessége 1,5 métert nem 
haladhatja meg.  
A bejárók alépítményi munkálatainál nem használható fel építési törmelék, bontásból 
származó hulladék, veszélyes hulladék (pl. kohósalak) 
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Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  
Az utat és járdát keresztező közművezeték védőcsőben helyezhető el. A vonatkozó 
védőtávolságok betartása kötelező. 
Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett területeken 
tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 
Földmunkavégzés, föld visszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad 
visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es 
rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra 
tömöríteni kell. 
2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– 
az igénybe vevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére 
nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
36/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 2020/2021. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai Intézményében 11 óvodai csoport 
indítását rendelem el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
37/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 2020/2021. 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 
 
 
38/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 2020/2021. nevelési évben támogatom 21 fő óvodapedagógus alkalmazását Mezőberény 
Város Óvodai Intézményében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
39/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 a 2019. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint 
rendelkezem: 
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A szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint 
történik: 
Mezőberény Város 2020. évi költségvetése: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 382.122 Ft-tal 
382.122 Ft 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 382.122 Ft-tal 
382.122 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 382.122 Ft-tal 
382.122 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 382.122 Ft-tal 
382.122 Ft 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 4.956.201 Ft-tal 
4.956.201 Ft 
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: 4.956.201 Ft-tal 
4.956.201 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 4.956.201 Ft-tal 
4.956.201 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 4.956.201 Ft-tal 
4.956.201 Ft 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 246.691 Ft-tal 
246.691 Ft 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 246.691 Ft-tal 
246.691 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat  csökkentése: 246.691 Ft-tal 
246.691 Ft 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 246.691 Ft-tal 
246.691 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M.bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 5.046.594 Ft-tal 
5.046.594 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 5.046.594 Ft-tal 
5.046.594 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 5.046.594 Ft-tal 
5.046.594 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 5.046.594 Ft-tal 
5.046.594 Ft 
Felelős: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője 
 Mezőberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetője 
 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
 O.P.S.K.M.M. igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
40/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 a 2019. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint 
rendelkezem: 
A kötelezettséggel terhelt, pénzmaradványból kötött célra felhasználandó pénzmaradványok 
intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik: 
Mezőberény Város 2020. évi költségvetése: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül:  
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 6.368.525 Ft-tal 
6.368.525 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése :1.665.957 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  ei. megemelése :134.043 Ft-tal 
2019.12. havi és 2020.01.havi Közfoglalkoztatotti bér és járuléka 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
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074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése :313.672 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  ei. megemelése :49.403 Ft-tal 
Mb. Széchenyi u. 1.sz. Védőnői szolgálat garázs tetőfelújítás 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102023 kf. Idősek Otthona Puskin 1.sz. ÖNK 
Beruházási kiadások./K6/ előirányzat megemelése: 4.205.450 Ft-tal 
Mb. Puskin u. 1.sz. Idősek otthona fűtés korszerűsítése. 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül:  
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 394.000 Ft-tal 
394.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev.. KÖT. 
Dologi kiadások./K3/ előirányzat megemelése: 394.000 Ft-tal 
Fizetendő Áfa 
5. cím: Orlai Petrics Soma K. M. M. bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 2.313.025 Ft-tal 
2.313.025 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K. M. M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 2.313.025 Ft-tal 
2.313.025 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly./K 915/ előirányzat csökkentése: 2.313.025 Ft-tal 
2.313.025 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 2.313.025 Ft-tal 
2.313.025 Ft 
Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
 Orlai Petrics Soma K. M. M. igazgatója 
 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
41/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város 2020. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
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Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány  
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 29.882.396 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú 
Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, 
átalakítási tart. előirányzat megemelése: 26.196.196 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú 
2019.évi Állami támogatások elszámolásához kapcsolódó  
visszafizetési kötelezettségek teljesítéséhez elk. tartalék.  megemelése: 3.686.200 Ft-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány  
igénybevétele felhalmozási célra,/B8131/ ei. megemelése: 50.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Egyéb Felhalmozási célú előirányzat megemelése: 5.320.000 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir. megemelése: 35.099.200 Ft-tal 
Elkülönített intézményfejlesztési tartalék. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir. megemelése: 9.580.800 Ft-tal 
Elkülönített tartalék lakásépítési célra 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
42/2020.(V.06.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 2019. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadom. 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése: 
 bevételeit 4.625.410.492 Ft előirányzattal 
 4.569.398.058 Ft teljesítéssel  
 kiadásait 4.625.410.492 Ft előirányzattal 
 3.482.040.799 Ft teljesítéssel,  
az egyenleget 1.087.357.259 Ft-tal jóváhagyom, és a 2019. évi költségvetés alapján a 2019. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesterének 14/2020.(V.06.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének 
teljesítéséről, zárszámadásáról 
 
 

*** 
 
 
43/2020.(V.07.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 170/2018.(IV.23.) sz. számú 
határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023. évre szóló dokumentum 
2020. évi áttekintését és felülvizsgálatának elvégzését az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a (4) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadom.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Dr. Burján Katalin HB elnök, HEP Fórum vezetője 
Határidő: értelem szerint 
 
 
44/2020.(V.07.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 „Vasút melletti ipari terület létesítése Mezőberényben” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-
00001 azonosítószámú pályázat keretein belül a kivitelező kiválasztására lefolytatandó 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban közbeszerzési bírálóbizottságot állítok fel, és tagjainak 
az alábbi személyeket bízom meg: 

- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes közbeszerzési tanácsadó – bizottság elnöke, 
- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető – bizottsági tag, 
- Kis József beruházási ügyintéző – bizottsági tag. 

A közbeszerzési bírálóbizottság megbízatása a „Vasút melletti ipari terület létesítése 
Mezőberényben” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú pályázat keretein 
belül a kivitelező kiválasztására kiírandó közbeszerzési elbírálással kapcsolatosan történik, a 
megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
45/2020.(V.07.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  



82 

a „Vasút melletti ipari terület létesítése Mezőberényben” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-
00001 azonosítószámú tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos, az előterjesztés 
mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadom.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
46/2020.(V.07.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az előterjesztés mellékletét képező „Beszámoló a mezei őrszolgálat működéséről, 
működtetéséről” szóló beszámolót elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
47/2020.(V.07.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az előterjesztés mellékletét képező „Beszámoló a mezei őrszolgálat működéséről, 
működtetéséről” szóló beszámoló kapcsán, a működést javító céllal az alábbi három javaslat 
kidolgozását tartom indokoltnak: 

- A működési veszteség csökkentése érdekében további feladatok a mezőőri járulék 
hátralék kezelése, a nem nyilvántartott ingatlanok felkutatása, illetve a jövőbeni 
természetes létszámcsökkentés lehetőségének kérdése. 

- Szükséges lehet a jelenlegi őrszolgálat működési szabályozásának áttekintése és 
felülvizsgálata, a szolgálatban együttműködő partnerekkel – rendőrség, 
vadásztársaság, polgárőrség – a meglévő együttműködési megállapodások 
áttekintése, keresése, formálása.  

- Megvizsgálandó a Laposi-kertek helyzete, az 1840-es évektől datáló 
hagyományainak megőrzéséhez, jövőbe átültetéséhez, a kiskerti termeléshez, 
ezáltal a családok önellátásához önkormányzatunk és a város közössége hogyan 
járulhat hozzá? (pl. mezőőri járulékcsökkentés veteményesekre, kutak 
engedélyeztetése, földutak rendben tartása, javítása, vetőmag – gyümölcsfa - 
oltványbiztosítás, tündérkert, legszebb kert díjazás, csőszök feladatellátása)  

Felelős: Siklósi István polgármester  
              Dévényi Csilla képviselő 
Határidő: veszélyhelyzet elmúltát követő három hónap  
 
 

*** 
 
 
48/2020.(V.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
2020. május 8. nappal hatályon kívül helyezem az 5/2020. (III.16.) sz. és a 22/2020. (IV.02.) 
határozatokat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
49/2020.(V.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
2020. május 8. nappal hatályon kívül helyezem a 3/2020. (III.16.) sz. és a 6/2020. (III.17.) 
határozatokat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
50/2020.(V.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  

VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSCSOMAG 
Magyarország Kormánya által 2020. március 13-án bejelentett iskolai bezárást és digitális oktatási 
rendszer bejelentését követően polgármesterként – orvosokkal, szakemberekkel és a Képviselő-testülettel 
egyeztetve – a 2011. évi CXXVIII. törvény és a 40/2020.(III.11.) Kormányrendelet felhatalmazásával az 
alábbi 2020. május 9-től életbelépő intézkedéseket hozom. 
Bár településünkön nem tudunk koronavírussal fertőzött betegről, de a megelőzés érdekében az alábbi 
óvintézkedéseket tesszük meg: 
- május 9-től az óvodák - fenntartóra való tekintet nélkül – és a bölcsőde is bezárnak. Az önkormányzati 
intézmények ügyeletet tartanak és fogadják azokat a gyerekeket, akik szüleinek munkahelye nyilatkozik 
arról, hogy a szülő munkájára a munkáltatónak szüksége van. (Az általános iskolák és a gimnázium 
központi utasításra március 16-tól bezártak.) 
- Kérjük a munkaadókat, hogy saját lehetőségeiket mérlegelve segítsék a szülőket a gyermekek 
felügyeletében. 
- A gyermekélelmezési konyha által biztosított étkeztetés vonatkozásában az alábbi változások történnek: 
o Az étkeztetéshez kapcsolódó menü kiszállításra kerül a lakcímre, illetve az ügyeletet ellátó 
intézményekbe.  
o A szociális helyzettől függő, rászorultsági alapon ingyenes étkeztetést továbbra is biztosítani fogjuk, de 
az Alapszolgáltatási Központban történő személyes átvételre nem lesz lehetőség. Az ételeket kiszállítással 
juttatjuk el az érintettekhez, az ételt egyszer használatos, eldobható dobozban adjuk át.  
o A vendégétkeztetési ellátást 2020. május 9-től határozatlan ideig szüneteltetjük. Megértésüket 
köszönjük! 
o A nem önkormányzati fenntartású óvodák étkeztetéséről a fenntartó önállóan dönt. 
o A térítési díjfizetésről az intézmény ad tájékoztatást. 
- A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti. Személyes 
ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – időpont egyeztetés után – biztosít 
lehetőséget.  
Elérhetőségek: Telefonszám: 06-66/515-515,  
Email címek: info@mezobereny.hu, polgarmester@mezobereny.hu, jegyzo@mezobereny.hu 
Postacím: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. A személyesen hozott beadvány elhelyezhető a Hivatal előtt 
kihelyezett postaládában. 
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- A közművelődési, közgyűjteményi intézmények határozatlan időre bezárnak. A sportlétesítmények a 
városi sportpálya kivételével (az öltözők nem használhatók) határozatlan időre bezárnak. Az ott folyó 
szolgáltatások elérhetősége szünetel, csak telefonos ügyfélszolgálat működik.  
OPSKMM tel: 06-70-400-2474,  
Mezőberény ’17 Kft. tel.: 06-70-400-2466.  
A már lefoglalt időpontokban megtartandó rendezvények, foglalkozások kivétel nélkül elmaradnak. 
- A Mezőberény ’17 Kft. feladatai ellátásában nem korlátozott, de ügyfélfogadás kizárólag telefonon 
történt egyeztetést követően lehetséges, tel.: 06-70-400-2466. 
- Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat a személyes ügyfélszolgálatot szünetelteti. Személyes 
ügyintézésre csak kiemelten fontos, halaszthatatlan esetekben – időpont egyeztetés után – biztosít 
lehetőséget.  
Elérhetőségek: Email cím: human@mezobereny.hu,  
weboldal: https://human.mezobereny.hu 
Postacím: 5650 Mezőberény, Juhász Gyula utca 1. 
Központi telefonszámaink: 06-70-400-2499, 06-70-400-2487 
o Kis labor szolgáltatást kizárólag az orvos személyes megkeresése alapján, előre egyeztetett időpontban 
nyújt, ha arra sürgősség miatt (életveszély, vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) van 
szükség. 
o Juhász Gyula utcai Idősek Otthona 2020. május 9-től látogatási tilalom elrendelése megtörtént, a tilalom 
az intézkedés visszavonásáig fennmarad. Főnővér: 06-70-400-2488, Nővérszoba: 06-70-400-2486 
o Puskin utcai Idősek Otthona: 06-70-400-2496 2020. május 8-tól látogatási tilalom elrendelése 
megtörtént, a tilalom az intézkedés visszavonásáig fennmarad. 
o Az alapszolgáltatást nyújtó telephelyeken a szolgáltatások felfüggesztésre kerülnek, a továbbiakban az 
intézményen kívül biztosítjuk az ellátást.  
Ügyintézéshez hívható telefonszám: 06-70-400-2497 
o Házi segítségnyújtás továbbra is biztosított, az ellátásban történő esetleges változásokat az ellátottakkal 
minden esetben személyesen egyeztetik.  
o Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az eddig megszokott ügyeleti rendben tovább működik.  
o Támogató szolgálat: 
- Szállító szolgáltatás: A napi szállítások határozatlan időre felfüggesztésre kerülnek. 
- Személyi segítés: továbbra is biztosított, az ellátásban történő esetleges változásokat az ellátottakkal 
minden esetben személyesen egyeztetik.  
o Tanyagondnoki szolgálat: a tanyagondnok továbbra is tartja a külterületen élő támogatásra szoruló idős, 
beteg emberekkel a kapcsolatot, akitől munkaidőben a 06-20-824-5008 telefonszámon kérhető segítség.  
o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: a rendkívüli helyzet időtartama alatt az intézményben a 
megszokott ügyfélfogadás szünetel. Személyes ügyintézésre 06-70-399-0831, 06-70-399-0834 
telefonszámokon történő időpont egyeztetést követően van lehetőség. Az azonnali intézkedést igénylő 
esetekben a családsegítők rendelkezésre állnak.  
o A védőnői szolgáltatás előzetes, telefonos egyeztetés után igénybe vehető. 
o Telefonszám: 06-70-400-2498 
- Az orvosi, szakorvosi szolgáltatások továbbra is előzetes egyeztetés után vehetőek igénybe. 
Telefonszámok Mezőberény Város honlapján megtalálhatóak. 
- A központi előírások és ajánlások folyamatos figyelése mellett, aki külföldi országokból tér haza, két 
hétig önkéntesen maradjon otthon, szigorúan tartsa be a rá vonatkozó rendelkezéseket. Az ellenőrzés a 
rendőrség feladata. 
- Nagy rendezvények, bálak a veszélyhelyzet idején nem tarthatóak!  
- Kérjük a fiatalokat, hogy kerüljék a csoportosulásokat, ne „bandázzanak”!!! 
Kérjük, a vírus terjedésének megelőzése érdekében, a rendkívüli helyzetben segítsük idős 
embertársainkat, szüleinket, nagyszüleinket, a szomszédokat a bevásárlásban, mindennapi gyógyszereik 
beszerzésében. Ne hagyjuk magukra az időseket! 
Továbbá kérem az idősebb lakosainkat, hogy ne tartózkodjanak közösségben és maradjanak otthon, ha 
tehetik, kérjenek segítséget a bevásárlásban is. 
Kérek mindenkit, hogy lehetőség szerint kerülje a zsúfolt tereket, és azokat a helyzeteket, ahol sokan 
vannak – mint a bevásárlóközpontok, pályaudvarok. Csak szükséges esetben látogassák ezeket a helyeket, 
akkor is fokozott figyelemmel, körültekintéssel és türelemmel tegyék! 
Kérek mindenkit, hogy fokozott figyelemmel óvja önmaga és embertársai egészségét! 
Ha fennáll Önnél a koronavírus gyanúja, haladéktalanul értesítse telefonon háziorvosát vagy a 
www.koronavirus.gov.hu oldalon elérhető zöld számot! 
Ha bármilyen fertőző, vírusos betegség tüneteit észleli magán, ne menjen tömegbe, és ne használjon 
tömegközlekedést! 
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Továbbra is kérünk mindenkit, hogy őrizze meg nyugalmát a hivatalos szervek tájékoztatóiból szerezzen 
információkat! 
Ez egy új feladat mindenki számára, de hiszünk a közösségünkben, abban, hogy együtt képesek vagyunk 
kezelni a rendkívüli helyzetet is!  
Köszönöm a megértést és a türelmet! Az egészségünk a legfontosabb! Figyeljünk magunkra, figyeljünk 
egymásra, éljünk az eddigieknél sokkal fegyelmezettebben! 
Mezőberény, 2020. május 8. 
Siklósi István 
polgármester 

Jelen döntés a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendelettel 
elrendelt veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
51/2020.(V.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező „Járdafelújítási terv 2020-2024.” anyagot elfogadom, 
az abban lefektetett elvekkel egyetértek. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
52/2020.(V.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező „2020. évi Járdafelújítási terv”-et elfogadom, az 
abban foglalt beavatkozások végrehajtását a 2020. évi költségvetésben a rendelkezésre álló 
keret erejéig elrendelem. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
53/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadom, a városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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54/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszem, a városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
55/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 Mezőberényi Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul 
veszem, a városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
56/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 mezőberényi Csiribiri Óvoda fejlesztése, felújítása” című pályázat keretén belül a 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye Csiribiri Óvoda (5650 Mezőberény, Kinizsi Pál utca 
13.; 2580/6 hrsz.) épületének felújítási munkálatainak megvalósításához szükséges további 
önerő, 420.247,- Ft összeg a 2020. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosított. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
57/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 mezőberényi Csiribiri Óvoda fejlesztése, felújítása” című pályázat keretén belül az óvoda 
épületének felújítási munkálatainak elvégzésére indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a 
Gulyás-Szaki Építési és Szakipari Kft.-t (5650 Mezőberény, Békési út 16. fszt. 1.) nevezem 
meg, mivel ajánlata nettó 20.342.058,- Ft + Áfa = bruttó 25.834.414,- Ft a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
A felújítási munkálatokra nettó 20.342.058.- Ft + Áfa = bruttó 25.834.414,- Ft, azaz 
huszonötmillió-nyolcszázharmincnégyezer-négyszáztizennégy forint biztosított a 2020. évi 
költségvetés terhére. Intézkedem a vállalkozási szerződés aláírásáról.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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58/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az önkormányzat tulajdonában lévő 0343/13 hrsz. és 6005 hrsz. (a szerződéskötéskor 
0344/5/b hrsz.) alatt nyilvántartott ingatlanokra vonatkozó Hajdú Imre (5650 Mezőberény, 
Tanya utca 157. sz.) haszonbérlővel kötött haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel 
történő - az előterjesztés mellékletét képező - megszüntetéséhez 2020. május 12. nappal 
hozzájárulok. 
A megszüntetéséről szóló dokumentum aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
59/2020.(V.12.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az önkormányzat tulajdonában lévő 0344/11 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra vonatkozó 
Hajdú Imre (5650 Mezőberény, Tanya utca 157. sz.) haszonbérlővel kötött haszonbérleti 
szerződés közös megegyezéssel történő - az előterjesztés mellékletét képező - módosításához 
2020. május 12. nappal hozzájárulok. 
A módosításáról szóló dokumentum aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
60/2020.(V.13.) Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Szabó-Watt és Társai Kft. (5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. szám kérelme, valamint az 
ahhoz csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – villamos energia 
ellátáshoz, földkábeles csatlakozó kiépítéséhez a közútkezelői hozzájárulást megadom, a 
következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Kossuth tér 8. számú ingatlan villamos energia  

ellátása földkábeles csatlakozó létesítése 
A létesítménnyel érintett közterület helyrajzi száma: Mezőberény, 991/4  
A kérelmező neve: SZABÓ- WATT ÉS TÁRSAI KFT.  
A kérelmező címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. szám 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
           neve: SZABÓ-WATT ÉS TÁRSAI KFT. 
                      címe: 5600 Békéscsaba,  Egressy u. 13. szám 
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Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a 
kivitelezés pontos ütemezése: 
A szakipari munkát végző kivitelező neve: SZABÓ MIKLÓS 
                                                            címe: 5600 Békéscsaba,  Egressy u. 13. szám 
                                                elérhetősége: 06-30/349-2443 
Felelős építésvezető: SZABÓ MIKLÓS 
                         címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. szám 
             elérhetősége: 06-30/349-2443 
Helyreállításért felelős személy: SZABÓ MIKLÓS 
                                          címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. szám 
                              elérhetősége: 06-30/349-2443 
Az igénybe venni kívánt terület nagysága: - zöldterület ásás: 7 m 

- járda alatt fúrás 1 m 
A munka kezdésének tervezett időpontja: 2020.05.27. 
A munka befejezésének tervezett időpontja: 2020.05.27. 
A jelen közútkezelői hozzájárulás a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít.  
A munkakezdéshez az engedélyt – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület 
használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján meg kell 
kérni a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-től (5650 Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósításra készített 
tervdokumentációban, nyomvonalrajzban foglaltak szerint történhet. A kivitelezés befejezését 
követően megvalósulási tervet kell benyújtani hatóságom felé. 
1. Műszaki előírások:  

o Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően 
haladéktalanul helyre kell állítani. 

o A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-
fehér sávos útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó 
borostyánsárga fényt adólámpákkal meg kell jelölni. 

o A kábelárok elkészítésével kitermelt talaj a szikkasztóárokban ideiglenesen 
elhelyezhető, amely nem haladhatja meg a hét napot. 

o Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

o A járda területén a nyitott munkaárkot, ha indokolt dúcolni kell. A dúcolási mód 
megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület 
mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. 

o Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor 
szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 
20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 
százalékra tömöríteni kell.  

2. Építés alatti forgalmi rend:  
o Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 

gépjárműforgalmát.  
o A munkát úgy kell végezni, hogy az a személy- és vagyonbiztonságot ne 

veszélyeztesse. A személyforgalmat a Békési út páratlan oldalára kell áthelyezni, 
amelyet megfelelő módon ki kell táblázni. 

o A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

o A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 
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o A közút vízelvezető-rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag letakarításáról a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.  

o A közterületen lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az 
igénybevevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

o Az igénybevevőnek a járdát a saját költségén kell az előírt állapotba visszaállítani.  
o Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
III. Általános előírások: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete: 

Közterület felbontása, helyreállítása 
6. § 

(1) Közterület felbontásához közterület-használati szerződés szükséges. A közterületen 
elhelyezett közművek, közműves berendezések illetve létesítmények halasztást nem tűrő 
hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület 
tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első 
munkanapon be kell jelenteni és ezzel egy időben a szerződést meg kell kötni. A 
bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és 
vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket. 
Amennyiben a közterületen folyó hibaelhárítás, útfelbontás a rendszeres gépjárműforgalmat 
korlátozza vagy akadályozza, úgy arról a munkavégzés megkezdése előtt a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft.-t és a polgármester mellett a rendőrséget szóban és írásban 
tájékoztatni kell.     
(2) Út és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak 
megfelelően, tömörítések elvégzésével a felületet érintő 
a) 20 % alatti igénybevétel esetén az igénybe vett rész eredeti állapotát kell helyreállítani. 
b) 20-60 %-os - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felület záró - rétegét kell 
helyreállítani az eredeti szélességnek megfelelően; 
c) 60 %-nál nagyobb - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felületet, az eredeti 
szerkezetnek és az eredeti szélességnek megfelelően kell helyreállítani; 
d) Hosszirányú felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület nagyságától - az érintett 
szakasz eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően 
- amennyiben az út burkolatának szélessége maximum 5 méter az útburkolat szélességének 
megfelelő teljes felületét új vékony rétegű aszfalttal kell ellátni, 
- amennyiben az út burkolatának szélessége az 5 métert meghaladja az útburkolat teljes 
szélességének 50 %-át (maximum 6 métert) vékony rétegű aszfalt burkolattal kell ellátni, a 
nyomvonal mentén a régi aszfalt réteg lemarásával, vagy az aszfaltozás és marás költségeinek 
megfelelő költséget az önkormányzat költségvetési számlájára be kell fizetni. 
(3) A város belterületén lévő utcákban történő út- és járdafelbontás esetén – az úttesten kívül 
végzett közműépítési, illetve közmű fenntartási munka kivételével – a helyi díjakról szóló 
önkormányzati rendeletben megállapított közterület használati díjat kell fizetni. 
(4) A közút teljes lezárása esetén a (3) bekezdésben feltüntetett díjtétel két, illetve 
háromszorosát, kell fizetni.  
(5) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően 
a.) ha az igénybe vett terület 1 - 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybe vevő a megrongált 

rész eredeti állapotát köteles helyreállítani. 
b.) ha az igénybe vett terület 41 - 100 %-a megrongálódott, akkor az igénybe vevő a teljes 

terület eredeti állapotát köteles helyreállítani, 
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c.) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell 
megkövetelni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 
(6) Zöldterület felbontása esetén a helyi díjakról szóló önkormányzati rendeletben 
megállapított közterület használati díjat kell fizetni 
(7) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó illetve a kivitelező az alábbi 
előírásokat köteles betartani: 
a.) a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért 
teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkért a 
tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel, 
b.) abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás 
ellenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére elvégzi, 
c.) a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a közterület tulajdonosát értesíteni kell, 
d.) új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén 
fel kell hívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a 
megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges 
védőcsövek elhelyezéséről, 
e.) az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bontás 
megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról, 
f.) a közterület felbontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a 
végleges helyreállításig) a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély elhárításáról 
gondoskodni kell a bontás teljes szakaszán piros-fehér sávozású korláttal, rossz látási 
viszonyok esetén villogó sárga fénnyel, valamint a szükséges KRESZ-táblák kihelyezésével. 
A munkaterület elkészítését és annak előre jelzését a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak szerint kell elvégezni. 
g.) folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni, 
h.) a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani, 
i.) a munka végzése során a növényzetet védeni kell, 
j.) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani, 
k.) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos 
közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és 
azonnal szintbe kell feltölteni, 
l.) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések 
(jegyzőkönyvek) bemutatását a közterület tulajdonosa kérheti. A föld visszatöltését 10 napon 
belül tömörítéssel kell elvégezni, melyről készült műbizonylatot a közterület tulajdonosa 
kérheti.  
A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást 
követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig. 
(8) A közterület felbontásának megkezdése előtt- kivéve az azonnali beavatkozást igénylő 
eseteket - a közterület használat jogosultja a helyreállítás biztosítékaként köteles a 
helyreállítási költség összegének megfelelő kauciót az önkormányzat költségvetési számlájára 
befizetni. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
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a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2020.(V.14.) önkormányzati 
rendelete a belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 17/2015.(IV.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
61/2020.(V.14.) Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 „Vasút melletti ipari terület létesítése Mezőberényben” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-
00001 azonosítószámú tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt visszavonom a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53. § (1) 
bekezdés alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
62/2020.(V.14.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Wéber Atilla 5650 Mezőberény, Szent István utca 14. szám kérelme, valamint az ahhoz 
csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján –gépkocsibejáró 
felújításához a közútkezelői hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Táncsics utca 32. szám bejáró felújítása. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, Táncsics u. 3076 hrsz. 
A kérelmező neve: Wéber Attila  

címe: 5650 Mezőberény, Szent István utca 14. szám 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Wéber Attila 
                     címe: 5650 Mezőberény, Szent István utca 14. szám 
Helyreállításért felelős személy: Wéber Attila  
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
A kivitelezés megkezdésének feltétele, hogy a csapadékvíz elvezető rendszer 
gépkocsibejáró által érintett átereszeinek szintmagasságát Schultz Gábor ev. geodétával 
(5650 Mezőberény, Fortuna tér 10.) ellenőriztetni szükséges. A végleges állapotról készült 
jegyzőkönyvet Mezőberény Város Önkormányzata részére be kell mutatni. 
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I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat tervben foglaltaktól eltérően az alábbi változtatásokkal történhet: 
1. Műszaki előírások:  
A beépített anyagok hulladékot, veszélyes hulladékot nem tartalmazhatnak, így a 
vázlattervben szereplő kohó salakot beépíteni tilos, helyette kulé kavics vagy azzal 
egyenértékű vagy jobb minőségű anyag építhető be. 
A beépítendő áteresz átmérője: min. 300 mm. 
Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  
Az utat és járdát keresztező közművezeték védőcsőben helyezhető el. A vonatkozó 
védőtávolságok betartása kötelező. 
Út menti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett területeken 
tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 
Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad 
visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es 
rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra 
tömöríteni kell. 
2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– 
az igénybe vevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére 
nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
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Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
63/2020.(V.22.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Gurzó Mihály (5726 Méhkerék, Petőfi Sándor utca 1.) kérelme, valamint az ahhoz csatolt terv 
alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – gáz csatlakozó vezeték kiépítéséhez a 
közútkezelői hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Szénáskert u. 135/A. számú ingatlan gázvezeték 
kiépítése 
A létesítménnyel érintett közterület helyrajzi száma: Mezőberény 3249 hrsz.  
A kérelmező neve: Gurzó Mihály 
                     címe: 5726 Méhkerék, Petőfi  utca 1. sz. 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Gurzó Mihály 
                    címe: 5726 Méhkerék, Petőfi  utca 1. sz. 
Amennyiben a hozzájárulás kiadásának időpontjában ismert a kivitelező, valamint a 
kivitelezés pontos ütemezése: 
Kapcsolattartó neve: Gurzó Mihály 
            elérhetősége: 06-20/229-2392 
Az igénybe venni kívánt terület nagysága: - teljes hosszban fúrással 
                                                                     - zöldterület ásása 3,75 m2 

A jelen közútkezelői hozzájárulás a kiviteli munkák megkezdésére nem jogosít.  
A munkakezdéshez az engedélyt – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület 
használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete alapján meg kell 
kérni a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-től (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósításra készített 
tervdokumentációban, nyomvonalrajzban foglaltak szerint történhet. A kivitelezés befejezését 
követően megvalósulási tervet kell benyújtani hatóságom felé. 
1. Műszaki előírások:  
o Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően 

haladéktalanul helyre kell állítani. 



94 

o A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-fehér 
sávos útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. Éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt 
adólámpákkal meg kell jelölni. 

o A kábelárok elkészítésével kitermelt talaj a szikkasztóárokban ideiglenesen 
elhelyezhető, amely nem haladhatja meg a hét napot. 

o Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

o A járda területén a nyitott munkaárkot, ha indokolt dúcolni kell. A dúcolási mód 
megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület 
mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. 

o Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor szabad 
visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 20 cm-es 
rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 százalékra 
tömöríteni kell.  

2. Építés alatti forgalmi rend:  
o Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 

gépjárműforgalmát.  
o A munkát úgy kell végezni, hogy az a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

A személyforgalmat a Békési út páratlan oldalára kell áthelyezni, amelyet megfelelő 
módon ki kell táblázni. 

o A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

o A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

o A közút vízelvezető-rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag letakarításáról a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.  

o A közterületen lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az 
igénybevevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

o Az igénybevevőnek a járdát a saját költségén kell az előírt állapotba visszaállítani.  
o Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
III. Általános előírások: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete: 

Közterület felbontása, helyreállítása 
6. § 

(1) Közterület felbontásához közterület-használati szerződés szükséges. A közterületen 
elhelyezett közművek, közműves berendezések illetve létesítmények halasztást nem tűrő 
hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület 
tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első 
munkanapon be kell jelenteni és ezzel egy időben a szerződést meg kell kötni. A 
bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és 
vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket. 
Amennyiben a közterületen folyó hibaelhárítás, útfelbontás a rendszeres gépjárműforgalmat 
korlátozza vagy akadályozza, úgy arról a munkavégzés megkezdése előtt a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t és a polgármester mellett a rendőrséget szóban és írásban tájékoztatni 
kell. 
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(2) Út és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak 
megfelelően, tömörítések elvégzésével a felületet érintő 

a.) 20 % alatti igénybevétel esetén az igénybe vett rész eredeti állapotát kell helyreállítani. 
b.) 20-60 %-os - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felület záró -rétegét 

kell helyreállítani az eredeti szélességnek megfelelően; 
c.) 60 %-nál nagyobb - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felületet, az 

eredeti szerkezetnek és az eredeti szélességnek megfelelően kell helyreállítani; 
d.) Hosszirányú felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület nagyságától - az érintett 

szakasz eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően 
- amennyiben az út burkolatának szélessége maximum 5 méter az útburkolat 

szélességének megfelelő teljes felületét új vékony rétegű aszfalttal kell ellátni, 
- amennyiben az út burkolatának szélessége az 5 métert meghaladja az útburkolat 

teljes szélességének 50 %-át (maximum 6 métert) vékony rétegű aszfalt burkolattal 
kell ellátni, a nyomvonal mentén a régi aszfalt réteg lemarásával, vagy az 
aszfaltozás és marás költségeinek megfelelő költséget az önkormányzat 
költségvetési számlájára be kell fizetni. 

(3) A város belterületén lévő utcákban történő út- és járdafelbontás esetén – az úttesten kívül 
végzett közműépítési, illetve közmű fenntartási munka kivételével – a helyi díjakról szóló 
önkormányzati rendeletben megállapított közterület használati díjat kell fizetni. 
(4) A közút teljes lezárása esetén a (3) bekezdésben feltüntetett díjtétel két, illetve 
háromszorosát, kell fizetni.  
(5) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően 

a.) ha az igénybe vett terület 1 - 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybe vevő a 
megrongált rész eredeti állapotát köteles helyreállítani. 

b.) ha az igénybe vett terület 41 - 100 %-a megrongálódott, akkor az igénybe vevő a teljes 
terület eredeti állapotát köteles helyreállítani, 

c.) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell 
megkövetelni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 

(6) Zöldterület felbontása esetén a helyi díjakról szóló önkormányzati rendeletben 
megállapított közterület használati díjat kell fizetni. 
(7) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó, illetve a kivitelező az alábbi 
előírásokat köteles betartani: 

a. a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért 
teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő 
károkért a tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel, 

b. abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és 
bírságolás ellenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett 
költségére elvégzi, 

c. a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a közterület tulajdonosát értesíteni kell, 
d. új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése 

esetén fel kell hívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) 
figyelmét, hogy a megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és 
gondoskodjanak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, 

e. az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a 
bontás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról, 

f. a közterület felbontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a 
végleges helyreállításig) a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély elhárításáról 
gondoskodni kell a bontás teljes szakaszán piros-fehér sávozású korláttal, rossz látási 
viszonyok esetén villogó sárga fénnyel, valamint a szükséges KRESZ-táblák 
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kihelyezésével. A munkaterület elkészítését és annak előre jelzését a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint kell elvégezni. 

g. folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni, 
h. a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani, 
i. a munka végzése során a növényzetet védeni kell, 
j. a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani, 
k. a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos 

közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és 
azonnal szintbe kell feltölteni, 

l. a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések 
(jegyzőkönyvek) bemutatását a közterület tulajdonosa kérheti. A föld visszatöltését 10 
napon belül tömörítéssel kell elvégezni, melyről készült műbizonylatot a közterület 
tulajdonosa kérheti.  

A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást 
követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig. 
(8) A közterület felbontásának megkezdése előtt- kivéve az azonnali beavatkozást igénylő 
eseteket - a közterület használat jogosultja a helyreállítás biztosítékaként köteles a 
helyreállítási költség összegének megfelelő kauciót az önkormányzat költségvetési számlájára 
befizetni. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
64/2020.(V.22.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Elfogadom „A Város a Tiétek a Város Értetek” című EFOP-1.2.11-16-2017-00002 azonosító 
számú pályázat keretein belül „Növényzet” tárgyában nyertes ajánlattevőként Szalai Kertépítő 
Kft.-t (7400 Kaposvár 48-as Ifjúság útja 42.), aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette nettó 2.723.000,- Ft + 735.210,- Ft áfa, azaz bruttó 3.458.210,- Ft, 
azaz Hárommillió-négyszázötvennyolcezer-kettőszáztíz forint ajánlati árral. 
Az összeg a 2020. évi költségvetés terhére biztosított. Intézkedem az adásvételi szerződés 
aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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65/2020.(V.22.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Elfogadom „A Város a Tiétek a Város Értetek” című EFOP-1.2.11-16-2017-00002 azonosító 
számú pályázat keretein belül „Tematikus est” szolgáltatás tárgyában nyertes ajánlattevőként 
Siófoki Attila egyéni vállalkozót (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 8. fsz. 2.), aki a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette AAM 2.970.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-kilencszázhetvenezer forint ajánlati árral. 
Az összeg a 2020. évi költségvetés terhére biztosított. Intézkedem az megbízási szerződés 
aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
66/2020.(V.22.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
érvényesnek nyilvánítom Farkas Ágnes és Szabó Zsolt (lakcím: 5650 Mezőberény, Békési út 
9-11. C. fsz. 1.) a Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz. 3573/2) 5. számú lakására beérkezett 
ajánlatát. 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 5650 Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz.: 
3573/2) alatti 5. számú lakás 1/1 tulajdoni részét Farkas Ágnes (sz. hely, idő: Békéscsaba, 
1988.07.19., an: Laurinyecz Margit, adóazonosító: 8443940492) és Szabó Zsolt (sz. hely, idő: 
Békéscsaba, 1976.12.02., an: Boldis Judit, adóazonosító: 8401471796) 5650 Mezőberény, 
Békési út 9-11. C. fsz. 1.sz. alatti vevők részére értékesíteni kívánom nettó 18.809.805 Ft + 
áfa eladási áron. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
67/2020.(V.22.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
2020. május 24. nappal hatályon kívül helyezem az 1/2020.(III.16.), a 2/2020.(III.16.) és az 
50/2020.(V.08.) számú határozatokat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 

*** 
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68/2020.(V.25.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 kérelmének helyt adva, a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére, a Mezőberényi Általános Iskola tanulója részére 2020. március 
hónapra 1 főnek, összesen 600,- Ft összegű gyermekétkeztetés térítési díj mérséklését 
támogatom. A kérelmező a helyi rendeletben foglaltak szerint jogosult a támogatásra.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
69/2020.(V.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) 
bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
átfogó értékelést tartalmazó 2019. évi beszámolót elfogadom. 
Megállapítom, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklet szerinti 
tartalmi követelményeknek megfelel, egyben felhatalmazom dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, 
hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális, 
Gyámügyi és Oktatási Osztálya részére a beszámolót megküldje. 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó 
2019. évi beszámoló elkészítésében közreműködők, valamint az intézményi beszámolók 
elkészítésében részt vevők munkájáért köszönetemet fejezem ki. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző  
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2020. június 15. 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2020.(V.27.) önkormányzati 
rendelete az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi 
szabályokról szóló 5/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
70/2020.(V.28.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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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Pojendán János Mezőberény, Kereki utca 3. szám kérelme, valamint az ahhoz csatolt terv 
alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – gépkocsibejáró felújításához a közútkezelői 
hozzájárulást megadom, a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Kereki utca 3. szám mögötti bejáró felújítása. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, 3727 hrsz. 
A kérelmező neve: Pojendán János 
                     címe: 5650 Mezőberény, Kereki utca 3. 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Pojendán János 
                     címe: 5650 Mezőberény, Kereki utca 3. 
Helyreállításért felelős személy: Pojendán János 
                                          címe: 5650 Mezőberény, Kereki utca 3. 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat terv alapján történhet: 
1. Műszaki előírások:  
- a bejáró és a gyalogos járda építésénél gondoskodni kell a vízelvezetésről úgy, hogy az úttestre 

víz nem érkezhet, ezért az útcsatlakozásnál folyókát kell beépíteni megfelelő lejtéssel. 
- A munkaterületet (munkába fogott szakaszt) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávos útelzáró 

korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. Éjszaka és korlátozott látási 
viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt adólámpákkal meg kell 
jelölni. 

- Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell állítani. 
 

- Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett területeken 
tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– 
az igénybe vevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
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közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére 
nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének 
időtartalmára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a 
feltételek ismételt megállapítását kell kérni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
71/2020.(V.28.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
jóváhagyom Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító okiratának módosítását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
72/2020.(V.28.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
jóváhagyom Mezőberény Város Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratát. 
Az Alapító okirat módosításáról szóló határozat, valamint a Módosító okirat és az egységes 
szerkezetű Alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
73/2020.(VI.02.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Mezőberény Város Óvodai Intézménye óvodái nyári nyitva-tartásának módosított tervezetét 
az előterjesztéshez mellékelt kérelemnek megfelelően elfogadom, a Képviselő-testület által 
tárgyban hozott 24/2020.(I.27.)sz. határozatot hatályon kívül helyezem. 
Felhívom az Intézményvezető figyelmét, hogy az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, 
valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020.(V.20.) Korm. rendelet 1.§ (3) 
bekezdése figyelembe vételével – ezirányú igény esetén – minden intézménybe járó gyermek 
részére biztosítsák az óvodai ellátást. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
74/2020.(VI.03.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Szabó-Watt és Társai Kft. 5600 Békéscsaba, Egressy utca 13. szám kérelme, valamint az 
ahhoz csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján gépkocsibejáró 
felújításához a közútkezelői hozzájárulást megadom a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Budai N. A. utca 33. szám villamos energia 

ellátása, földkábeles csatlakozó létesítése 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, 413 hrsz. 

A kérelmező neve: Szabó-Watt és Társai Kft. 
címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u. 13. sz. 

Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban 
igénybevevő)  neve: Szabó-Watt és Társai Kft. 

címe: 5600 Békéscsaba, Egressy u 13. sz. 
A szakipari munkát végző kivitelező neve: Kertész János 

címe: 5630 Békés, Új utca 6. sz. 
elérhetősége: 06-30/349-2443 

Helyreállításért felelős személy: Kertész János  
címe: 5630 Békés, Új utca 6. sz. 

Az igénybe venni kívánt terület nagysága: - zöldterület ásás: 15 m (6 m2) 
- aszfaltút alatt fúrás: 5 m. 

A munka kezdésének tervezett időpontja: 2020.06.10. 
A munka befejezésének tervezett időpontja: 2020.06.10. 
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A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal –  A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósításra készített 
tervdokumentációban, nyomvonalrajzban foglaltak szerint történhet. A kivitelezés befejezését 
követően megvalósulási tervet kell benyújtani hatóságom felé. 
1. Műszaki előírások:  

o Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően 
haladéktalanul helyre kell állítani. 

o A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-
fehér sávos útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó 
borostyánsárga fényt adólámpákkal meg kell jelölni. 

o A kábelárok elkészítésével kitermelt talaj a szikkasztóárokban ideiglenesen 
elhelyezhető, amely nem haladhatja meg a hét napot. 

o Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

o A járda területén a nyitott munkaárkot, ha indokolt dúcolni kell. A dúcolási mód 
megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület 
mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. 

o Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor 
szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 
20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 
százalékra tömöríteni kell.  

2. Építés alatti forgalmi rend:  
o Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magáningatlanok 

gépjárműforgalmát.  
o A munkát úgy kell végezni, hogy az a személy- és vagyonbiztonságot ne 

veszélyeztesse. A személyforgalmat a Békési út páratlan oldalára kell áthelyezni, 
amelyet megfelelő módon ki kell táblázni. 

o A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

o A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

o A közút vízelvezető-rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag letakarításáról a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.  

o A közterületen lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – az 
igénybevevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

o Az igénybevevőnek a járdát a saját költségén kell az előírt állapotba visszaállítani.  
o Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 

közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 
III. Általános előírások: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete: 

Közterület felbontása, helyreállítása 
6.§ 

(1) Közterület felbontásához közterület-használati szerződés szükséges. A közterületen 
elhelyezett közművek, közműves berendezések, illetve létesítmények halasztást nem tűrő 
hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület 
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tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első 
munkanapon be kell jelenteni és ezzel egy időben a szerződést meg kell kötni. A 
bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és 
vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket. 
Amennyiben a közterületen folyó hibaelhárítás, útfelbontás a rendszeres gépjárműforgalmat 
korlátozza vagy akadályozza, úgy arról a munkavégzés megkezdése előtt a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t és a polgármester mellett a rendőrséget szóban és írásban tájékoztatni 
kell.     
(2) Út és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak 
megfelelően, tömörítések elvégzésével a felületet érintő 
a) 20 % alatti igénybevétel esetén az igénybe vett rész eredeti állapotát kell helyreállítani. 
b) 20-60 %-os - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felület záró -rétegét kell 

helyreállítani az eredeti szélességnek megfelelően; 
c) 60 %-nál nagyobb - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felületet, az eredeti 

szerkezetnek és az eredeti szélességnek megfelelően kell helyreállítani; 
d) Hosszirányú felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület nagyságától - az érintett szakasz 

eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően 
- amennyiben az út burkolatának szélessége maximum 5 méter az útburkolat szélességének 

megfelelő teljes felületét új vékony rétegű aszfalttal kell ellátni, 
- amennyiben az út burkolatának szélessége az 5 métert meghaladja az útburkolat teljes 

szélességének 50 %-át (maximum 6 métert) vékony rétegű aszfalt burkolattal kell ellátni, a 
nyomvonal mentén a régi aszfalt réteg lemarásával, vagy az aszfaltozás és marás költségeinek 
megfelelő költséget az önkormányzat költségvetési számlájára be kell fizetni. 

(3) A város belterületén lévő utcákban történő út- és járdafelbontás esetén – az úttesten kívül 
végzett közműépítési, illetve közmű fenntartási munka kivételével – a helyi díjakról szóló 
önkormányzati rendeletben megállapított közterület használati díjat kell fizetni. 
(4) A közút teljes lezárása esetén a (3) bekezdésben feltüntetett díjtétel két, illetve 
háromszorosát kell fizetni.  
(5) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően 
a.) ha az igénybe vett terület 1 - 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybevevő a megrongált 

rész eredeti állapotát köteles helyreállítani. 
b.) ha az igénybe vett terület 41 - 100 %-a megrongálódott, akkor az igénybevevő a teljes terület 

eredeti állapotát köteles helyreállítani, 
c.) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell megkövetelni a 

végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 
(6) Zöldterület felbontása esetén a helyi díjakról szóló önkormányzati rendeletben 
megállapított közterület használati díjat kell fizetni 
(7) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó, illetve a kivitelező az alábbi 
előírásokat köteles betartani: 
a) a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért teljes körű 

felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkért a tulajdonosi 
hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel, 

b) abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás ellenére 
sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére elvégzi, 

c) a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a közterület tulajdonosát értesíteni kell, 
d) új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése esetén fel kell 

hívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) figyelmét, hogy a megadott 
határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és gondoskodjanak a szükséges védőcsövek 
elhelyezéséről, 

e) az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a bontás 
megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról, 

f) a közterület felbontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a végleges 
helyreállításig) a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély elhárításáról gondoskodni kell a 
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bontás teljes szakaszán piros-fehér sávozású korláttal, rossz látási viszonyok esetén villogó sárga 
fénnyel, valamint a szükséges KRESZ-táblák kihelyezésével. A munkaterület elkészítését és 
annak előre jelzését a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kell elvégezni. 

g) folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni, 
h) a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani, 
i) a munka végzése során a növényzetet védeni kell, 
j) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani, 
k) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre 

alkalmas állapotban kell tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és azonnal szintbe kell 
feltölteni, 

l) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések (jegyzőkönyvek) 
bemutatását a közterület tulajdonosa kérheti. A föld visszatöltését 10 napon belül tömörítéssel 
kell elvégezni, melyről készült műbizonylatot a közterület tulajdonosa kérheti.  

A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást 
követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig. 
(8) A közterület felbontásának megkezdése előtt- kivéve az azonnali beavatkozást igénylő 
eseteket - a közterület használat jogosultja a helyreállítás biztosítékaként köteles a 
helyreállítási költség összegének megfelelő kauciót az önkormányzat költségvetési számlájára 
befizetni. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az 
igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, 
illetve a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
75/2020.(VI.04.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Alföldvíz Zrt. 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz. kérelme, valamint az ahhoz csatolt terv 
alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján szennyvíz csatlakozó vezeték kiépítéséhez a 
közútkezelői hozzájárulást megadom a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Budai Nagy A. utca 29. szennyvíz csatlakozó 

vezeték kiépítése 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, 413 hrsz. 

A kérelmező neve: Alföldvíz Zrt 
címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz. 
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Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban 
igénybevevő)  neve: Alföldvíz Zrt 

címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz. 
             Kapcsolattartó személy: Grim Ferenc 

                                                elérhetőség: 06-30/820-4039 
Az igénybe venni kívánt terület nagysága: - zöldterület ásás: 9,5 m2 

- aszfaltburkolat bontás: 1,5 m2 

A munka kezdésének tervezett időpontja: 2020.06.26. 
A munka befejezésének tervezett időpontja: 2020.06.26. 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósításra készített 
tervdokumentációban, nyomvonalrajzban foglaltak szerint történhet. A kivitelezés befejezését 
követően megvalósulási tervet kell benyújtani hatóságom felé. 
1. Műszaki előírások:  

o Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően 
haladéktalanul helyre kell állítani. 

o A munkaterületeket (munkába fogott szakaszokat) hossz- és keresztirányban piros-
fehér sávos útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. 
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó 
borostyánsárga fényt adólámpákkal meg kell jelölni. 

o A kábelárok elkészítésével kitermelt talaj a szikkasztóárokban ideiglenesen 
elhelyezhető, amely nem haladhatja meg a hét napot. 

o Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

o A járda területén a nyitott munkaárkot, ha indokolt dúcolni kell. A dúcolási mód 
megválasztásánál figyelembe kell venni a talaj állékonyságát, valamint a munkaterület 
mellett elhaladó forgalom által okozott dinamikus terheléseket is. 

o Földmunkavégzés, földvisszatöltés: A munkaárokból kitermelt talajt csak akkor 
szabad visszatölteni, ha az tömörítésre alkalmas. A visszatöltött rétegeket (legfeljebb 
20 cm-es rétegvastagságban) a talaj szerkezetétől függő tömörítő eszközökkel Trg 95 
százalékra tömöríteni kell.  

2. Építés alatti forgalmi rend:  
o Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magáningatlanok 

gépjárműforgalmát.  
o A munkát úgy kell végezni, hogy az a személy- és vagyonbiztonságot ne 

veszélyeztesse. A személyforgalmat a Békési út páratlan oldalára kell áthelyezni, 
amelyet megfelelő módon ki kell táblázni. 

o A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

o A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

o A közút vízelvezető-rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag letakarításáról a 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodnia kell.  

o A közterületen lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért – amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható – az 
igénybevevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

o Az igénybevevőnek a járdát a saját költségén kell az előírt állapotba visszaállítani.  
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o Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 
közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

III. Általános előírások: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete: 

Közterület felbontása, helyreállítása 
6.§ 

(1) Közterület felbontásához közterület-használati szerződés szükséges. A közterületen 
elhelyezett közművek, közműves berendezések, illetve létesítmények halasztást nem tűrő 
hibaelhárítása érdekében végzett munkák esetében a bontási munkát a közterület 
tulajdonosának, kezelőjének 24 órán belül, illetve a munkálatok megkezdését követő első 
munkanapon be kell jelenteni és ezzel egy időben a szerződést meg kell kötni. A 
bejelentésben közölni kell a bontási munka helyét, a helyreállítás időpontját, az élet- és 
vagyonbiztonság, valamint a balesetmentes közlekedésre vonatkozóan megtett intézkedéseket. 
Amennyiben a közterületen folyó hibaelhárítás, útfelbontás a rendszeres gépjárműforgalmat 
korlátozza vagy akadályozza, úgy arról a munkavégzés megkezdése előtt a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t és a polgármester mellett a rendőrséget szóban és írásban tájékoztatni 
kell.     
(2) Út és járda felbontása esetén azonos nemű anyagból a technológiai előírásoknak 
megfelelően, tömörítések elvégzésével a felületet érintő 
a) 20 % alatti igénybevétel esetén az igénybe vett rész eredeti állapotát kell helyreállítani. 
b) 20-60 %-os - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felület zárórétegét kell 
helyreállítani az eredeti szélességnek megfelelően; 
c) 60 %-nál nagyobb - esetlegesen szakaszos - igénybevétel esetén a teljes felületet, az eredeti 
szerkezetnek és az eredeti szélességnek megfelelően kell helyreállítani; 
d) Hosszirányú felbontás esetén - függetlenül a felbontott felület nagyságától - az érintett 
szakasz eredeti rétegszerkezetének helyreállításán túlmenően 

- amennyiben az út burkolatának szélessége maximum 5 méter az útburkolat 
szélességének megfelelő teljes felületét új vékony rétegű aszfalttal kell ellátni, 

- amennyiben az út burkolatának szélessége az 5 métert meghaladja az útburkolat teljes 
szélességének 50 %-át (maximum 6 métert) vékony rétegű aszfalt burkolattal kell 
ellátni, a nyomvonal mentén a régi aszfalt réteg lemarásával, vagy az aszfaltozás és 
marás költségeinek megfelelő költséget az önkormányzat költségvetési számlájára be 
kell fizetni. 

(3) A város belterületén lévő utcákban történő út- és járdafelbontás esetén – az úttesten kívül 
végzett közműépítési, illetve közmű fenntartási munka kivételével – a helyi díjakról szóló 
önkormányzati rendeletben megállapított közterület használati díjat kell fizetni. 
(4) A közút teljes lezárása esetén a (3) bekezdésben feltüntetett díjtétel két, illetve 
háromszorosát kell fizetni.  
(5) Zöldterület felbontása, használata esetén a technológiai előírásoknak megfelelően 
a.) ha az igénybe vett terület 1 - 40 %-a megrongálódott, akkor az igénybevevő a megrongált 

rész eredeti állapotát köteles helyreállítani. 
b.) ha az igénybe vett terület 41 - 100 %-a megrongálódott, akkor az igénybevevő a teljes 

terület eredeti állapotát köteles helyreállítani, 
c.) a téli, illetve technológiailag alkalmatlan időben az ideiglenes helyreállítást kell 

megkövetelni a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett. 
(6) Zöldterület felbontása esetén a helyi díjakról szóló önkormányzati rendeletben 
megállapított közterület használati díjat kell fizetni 
(7) A közterület felbontása és helyreállítása esetén a beruházó, illetve a kivitelező az alábbi 
előírásokat köteles betartani: 



107 

a) a felbontásért, helyreállításért, valamint a felbontott közterület környezetének rendjéért 
teljes körű felelősséggel tartozik, továbbá a szakszerűtlen munkavégzésből eredő károkért 
a tulajdonosi hozzájárulás kiadását követő 5 éven belül felel, 

b) abban az esetben, ha a közterület helyreállítását az arra kötelezett felszólítás és bírságolás 
ellenére sem teljesíti, a közterület tulajdonosa a helyreállítást a kötelezett költségére 
elvégzi, 

c) a kivitelezés megkezdése előtt 3 nappal a közterület tulajdonosát értesíteni kell, 
d) új burkolat készítése előtt, valamint közterület alatt húzódó vezetékrendszer építése 

esetén fel kell hívni az érintett ingatlan tulajdonosainak (kezelőinek, használóinak) 
figyelmét, hogy a megadott határidőn belül végeztessék el a közműbekötéseket és 
gondoskodjanak a szükséges védőcsövek elhelyezéséről, 

e) az érintett terület lakóit a bontási munka megkezdése előtt 8 nappal értesíteni kell a 
bontás megkezdésének és a helyreállítás várható befejezésének időpontjáról, 

f) a közterület felbontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a 
végleges helyreállításig) a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély elhárításáról 
gondoskodni kell a bontás teljes szakaszán piros-fehér sávozású korláttal, rossz látási 
viszonyok esetén villogó sárga fénnyel, valamint a szükséges KRESZ-táblák 
kihelyezésével. A munkaterület elkészítését és annak előre jelzését a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint kell elvégezni. 

g) folyamatos munkavégzésről kell gondoskodni, 
h) a munkahelyet és a felvonulási területet tisztán kell tartani, 
i) a munka végzése során a növényzetet védeni kell, 
j) a felesleges földet, törmeléket, hulladékot és szemetet folyamatosan el kell szállítani, 
k) a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos 

közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a keletkező süllyedéseket folyamatosan és 
azonnal szintbe kell feltölteni, 

l) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás vizsgálatáról szóló mérések 
(jegyzőkönyvek) bemutatását a közterület tulajdonosa kérheti. A föld visszatöltését 10 
napon belül tömörítéssel kell elvégezni, melyről készült műbizonylatot a közterület 
tulajdonosa kérheti.  

A kivitelezőt a helyreállítás szakszerűségéért felelősség terheli a végleges helyreállítást 
követően a jogszabályban meghatározott időn belül, de minimum 3 évig. 
(8) A közterület felbontásának megkezdése előtt- kivéve az azonnali beavatkozást igénylő 
eseteket - a közterület használat jogosultja a helyreállítás biztosítékaként köteles a 
helyreállítási költség összegének megfelelő kauciót az önkormányzat költségvetési számlájára 
befizetni. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az 
igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, 
illetve a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
76/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 Önkormányzata tulajdonát képező Mezőberény, 083/37. hrsz. alatt 
nyilvántartott szántó művelési ágú külterületi ingatlan 1/1 tulajdoni részét értékesítésre 
kijelölöm.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
77/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
az 5650 Mezőberény, 083/37. hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, önkormányzati 
tulajdonú ingatlan 1/1 tulajdoni részét kijelölöm értékesítésre, azzal, hogy az értékesítés az 
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. 
(VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül 
történjen. 
Az ingatlan értékesítése céljából az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodom: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése 
alapján versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, 
083/37. hrsz. alatt nyilvántartott szántó művelési ágú, 0,0862 Ha nagyságú önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét, minimum nettó 1.100.000 Ft + áfa eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2020. július 8. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
78/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város 2020. évi költségvetése: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 80.000 Ft-tal 
Működési célú tartalék terhére: 013350-2 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcs. feladatok ÖNK Mb. Békési út 12. sz alatti 10 lakásos társasház dologi kiadási 
előirányzatának megemelése/Energetikai Tanúsítványok./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Mb. Békési út 
12. sz alatti 10 lakásos társasház kiadásai ÖNK 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 80.000 Ft-tal 
Energetikai Tanúsítványok./ 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
79/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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: 
Fang Péter és Kornis Nóra Mezőberény, Kereki utca 6. szám kérelme, valamint az ahhoz 
csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – garázs és kapubejáró 
létesítéséhez a közútkezelői hozzájárulást megadom a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Kereki utca 6. szám előtti garázs és kapubejáró 

létesítése. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, 3753 hrsz. 
A kérelmező neve: Fang Péter és Kornis Nóra 
                     címe: 5650 Mezőberény, Kereki utca 6. 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Fang Péter és Kornis Nóra 
                     címe: 5650 Mezőberény, Kereki utca 6. 
Helyreállításért felelős személy: Fang Péter és Kornis Nóra  
                                          címe: 5650 Mezőberény, Kereki utca 6. 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat terv alapján történhet: 
1. Műszaki előírások:  

- Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre 
kell állítani.  

- Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
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II. Általános előírások: 
1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 

akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  
2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 

eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 
3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 

szabad. 
4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 

biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról kivitelezőnek 
folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó 
károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az igénybe vevő 
anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok 
elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal 
kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a 
közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 
közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete 
alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szembe – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybe vevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének 
időtartalmára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés estén a 
feltételek ismételt megállapítását kell kérni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
80/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Siklósi István Mezőberény, Liget u. 6. szám kérelme, valamint az ahhoz csatolt terv alapján – 
mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi 
I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján – új bejáró készítéséhez a közútkezelői hozzájárulást 
megadom a következők szerint: 
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A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Liget u. 6. szám előtti új bejáró készítése 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, 3631 hrsz. 
A kérelmező neve: Siklósi István 
                     címe: 5650 Mezőberény, Liget u. 6. sz. 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Siklósi István  
                     címe: 5650 Mezőberény, Liget u.6. sz. 
Helyreállításért felelős személy: Siklósi István  
                                          címe: 5650 Mezőberény, Liget u. 6. sz. 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat terv alapján történhet: 
1. Műszaki előírások:  

- a bejáró és a gyalogos járda építésénél gondoskodni kell a vízelvezetésről úgy, hogy az 
úttestre víz nem érkezhet, ezért az útcsatlakozásnál folyókát kell beépíteni megfelelő 
lejtéssel. 

- A munkaterületet (munkába fogott szakaszt) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávos 
útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. Éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt 
adólámpákkal meg kell jelölni. 

- Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  

- Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magáningatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról kivitelezőnek 
folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából származó 
károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az igénybevevő 
anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a munkálatok 
elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A közúttal 
kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére nem hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a 
közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  
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8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 
közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú rendelete 
alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az igénybe 
vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve 
a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének 
időtartalmára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés estén a 
feltételek ismételt megállapítását kell kérni. 
Felelős: Körösi Mihály alpolgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
81/2020.(VI.08) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Mezőberény Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház által 2011. 
május 17. napon kötött megállapodás 2. számú kiegészítését - amely alapján az önkormányzat 
a Mezőberény, Munkácsy u. 10. sz. alatti tornaszoba használatát biztosítja az egyház részére - 
az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyom. 
A megállapodás kiegészítésének aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
82/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Mezőberény Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház által 2011. 
május 17. napon kötött közoktatási megállapodás módosítását az előterjesztéshez mellékelt 
formában jóváhagyom. 
A megállapodás módosításának aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
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83/2020.(VI.08.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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 „Vasút melletti ipari terület létesítése Mezőberényben” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-
00001 azonosítószámú tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos, az előterjesztés 
mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadom.  
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesterének 17/2020.(VI.09.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
84/2020.(VI.10.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 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:  
Kovácsné Bukor Andrea Mezőberény, Kinizsi utca 53. szám kérelme, valamint az ahhoz 
csatolt terv alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján járda és bejáró 
felújításához a közútkezelői hozzájárulást megadom a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Kinizsi utca 53. szám előtti járda és bejáró 

felújítása 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, (Kinizsi utca) 2617 hrsz. 
A kérelmező neve: Kovácsné Bukor Andrea 

címe: 5650 Mezőberény, Kinizsi utca 53. sz. 
Az igénybe vevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő)            neve: Kovácsné Bukor Andrea 

címe: 5650 Mezőberény, Kinizsi utca 53. sz. 
Helyreállításért felelős személy: Kovácsné Bukor Andrea 

címe: 5650 Mezőberény, Kinizsi utca 53. sz. 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat terv alapján történhet: 
1. Műszaki előírások:  

- Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  

- Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

2. Építés alatti forgalmi rend 
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Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magán ingatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért 
az eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is 
felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is 
folyamatosan biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag 
eltakarításáról kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az 
igénybevevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére nem 
hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának 
a közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb 
engedélyek, közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK 
számú rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az 
igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, 
illetve a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének 
időtartalmára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés estén a 
feltételek ismételt megállapítását kell kérni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
85/2020.(VI.10.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 



115 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Plavecz János Mezőberény, Vörösmarty u.1. szám kérelme, valamint az ahhoz csatolt terv 
alapján – mint a Mezőberény város helyi közútjainak kezelője – a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdése alapján gépkocsibejáró felújításához a közútkezelői 
hozzájárulást megadom a következők szerint: 
A létesítmény megnevezése: Mezőberény, Vörösmarty u. 1. szám melletti bejáró felújítása. 
A létesítménnyel érintett közút helyrajzi száma: Mezőberény, (Illyés Gyula utca) 1725 hrsz. 
A kérelmező neve: Plavecz János 
                     címe:  5650 Mezőberény,Vörösmarty u. 1. sz. 
Az igénybevevőnek, mint a közútkezelői hozzájárulás jogosítottjának (továbbiakban igénybe 
vevő) 
          neve: Plavecz János 
                     címe: 5650 Mezőberény,Vörösmarty u.1. sz. 
                       
Helyreállításért felelős személy: Plavecz János 
                                          címe: 5650 Mezőberény, Vörösmarty u 1. sz. 
A munkakezdést – a megkezdés előtt legalább 15 nappal – A közterület használat 
szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.)MÖK számú rendelete alapján be kell jelenteni  a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek (Mezőberény, Békési út 17. sz.). 
I. A kivitelezésre vonatkozó előírások: A létesítmény megvalósítása a kérelemben foglalt 
vázlat terv alapján történhet: 
1. Műszaki előírások:  

- A munkaterületet (munkába fogott szakaszt) hossz- és keresztirányban piros-fehér sávos 
útelzáró korláttal (terelőfüzérrel, jelzőszalaggal) körül kell határolni. Éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok között folyamatos vörös, vagy villogó borostyánsárga fényt 
adólámpákkal meg kell jelölni. 

- Az ideiglenesen megbontott közterületeket eredeti rendeltetésnek megfelelően helyre kell 
állítani.  

- Út és a járda közötti területek, zöldfelületek helyreállítása: A munkával érintett 
területeken tereprendezést kell végezni, a sérült növényzetet vissza kell pótolni. 

2. Építés alatti forgalmi rend 
Az építési időszakában is biztosítani kell a munkaterülettel érintett magáningatlanok 
gépjárműforgalmát. 
II. Általános előírások: 

1. A munkát úgy kell végezni, hogy az a közúton közlekedőket indokolatlanul ne 
akadályozza. A személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.  

2. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 
eredeti állapot visszaállításáig az igénybe vevő anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

3. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem 
szabad. 

4. A közút vízelvezető rendszerének működőképességét az építés alatt is folyamatosan 
biztosítani kell. A sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltakarításáról 
kivitelezőnek folyamatosan gondoskodni kell. 

5. A közúton lévő műtárgy, geodéziai jel, illetve úttartozék megrongálódásából 
származó károkért –amennyiben az az építési munkával összefüggésbe hozható– az 
igénybevevő anyagi és büntetőjogi felelősség terheli. 

6. Amennyiben a jelen hozzájárulás alapján elvégzett létesítményben keletkezett 
meghibásodás miatt a közút igénybevétele ismételten szükségessé válik, a 
munkálatok elvégéséhez közútkezelői hozzájárulásomat ismét meg kell kérni. A 
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közúttal kapcsolatos munka költsége a közút tulajdonosára, illetve a kezelőjére nem 
hárítható át. 

7. A létesítmény megszüntetése, vagy felhagyása esetén a létesítmény tulajdonosának a 
közutat a saját költségén kell az eredeti állapotba visszaállítani.  

8. Jelen hozzájárulás nem mentesít a munka elvégzéséhez szükséges egyéb engedélyek, 
közművek tulajdonosi hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. 

9. Közterület felbontásához Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
a közterület használat szabályozásáról szóló 63/2005.(XII.23.) MÖK számú 
rendelete alapján közterület-használati szerződés szükséges. 

A megállapított feltételekkel szemben – a hivatkozott törvény 36. § (2) bekezdése alapján a 
Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - 
Útügyi Osztály 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 107. szám, mint illetékes I. fokú közlekedési 
hatósághoz lehet fordulni, amely az előírt feltételeket módosíthatja. 
Felhívom az igénybevevő figyelmét, hogy amennyiben ellenőrzésem során megállapítom, 
hogy a hozzájárulásomban előírt feltételektől eltér, az 1988. évi I. törvény 37. § (2) alapján 
hatósági intézkedést kezdeményezek, amelynek keretében a közlekedési hatóság az 
igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, 
illetve a közút állagának védelme és forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések 
megtételére kötelezheti. 
Hozzájárulásom engedélyköteles létesítmény esetén a létesítési engedély érvényességének 
időtartalmára szól, nem engedélyköteles létesítménynél egy éven túli munkakezdés esetén a 
feltételek ismételt megállapítását kell kérni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
87/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
VII./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 278/2018.(VI.25.), 200/2019.(V.27.), 238/2019.(VI.24.), 

361/2019.(XI.25.), 375/2019.(XI.25.), 389/2019.(XI.25.), 396/2019.(XII.19.), 
398/2019.(XII.19.), 6/2020.(I.27.), 7/2020.(I.27.), 11/2020.(I.27.), 12/2020.(I.27.), 
33/2020.(I.27.), 45/2020.(I.27.), 46/2020.(I.27.), 47/2020.(I.27.), 48/2020.(I.27.), 
49/2020.(I.27.), 50/2020.(I.27.), 51/2020.(I.27.), 57/2020.(II.24.), 60/2020.(II.24.), 
61/2020.(II.24.), 62/2020.(II.24.), 63/2020.(II.24.), 64/2020.(II.24.), 
71/2020.(II.24.), 72/2020.(II.24.), 73/2020.(II.24.), 75/2020.(II.24.), 
76/2020.(II.24.), 80/2020.(II.24.), 81/2020.(II.24.), 82/2020.(II.24.), 
83/2020.(II.24.), 84/2020.(II.24.), 85/2020.(II.24.), 86/2020.(II.24.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Kimutatás a képviselő-testület, bizottságok tagjainak megjelenéséről 
II/3. 2020. évi járdafelújítás 
II/4. Mezei őrszolgálat felülvizsgálata 
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II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/6. Szennyvíz víziközmű vagyonértékelés jóváhagyása 
II/7. Boldisháti területekre erdősítési pályázat benyújtása 

III./ A Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá kapcsolódó civil 
szervezetek munkájáról tájékoztató 

IV./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről 
V./ Mezőberény Város Sportkoncepciója 
VI./ A 2023-as évforduló kiemelt eseményei 
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Szalai Barna Tenisz Club kérelme 
VIII/2. Orvosi ügyeleti szolgáltatás többletforrása 
VIII/3. Volánbusz Zrt. 2019. évi beszámolója 
VIII/4. Polgármesteri Hivatal földszintjének részleges felújításához fedezet biztosítása 
VIII/5. Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges egyéb bútorok beszerzése 
VIII/6. Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. 2020. évi működésének pótfinanszírozása 
VIII/7. Ivóvíz hálózat részleges rekonstrukciója 
VIII/8. Fedezetek biztosítása 
VIII/9. Önkormányzati fejlesztések 2020 pályázathoz önerő biztosítása 
VIII/10. Intézményi átcsoportosítások 
VIII/11. 1-8. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/12. Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének II. 

számú módosítása 
VIII/13. Kérhalom utca 10. sz. ingatlan hasznosítása 
VIII/14. Intézmények tájékoztatója a veszélyhelyzet idején végzett munkájukról 
VIII/15. Sportrendelet módosítása 
VIII/16. Vagyonrendelet módosítása 
VIII/17. Mezőberény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítása 
VIII/18. Dr. Patzer Tímea Mária fogorvos szerződésmódosítási kérelme 
VIII/19. Polgármester felhatalmazása beruházások megindítására  
VIII/20. A Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottsága átszervezésének 

kérdése 
VIII/21. Városi honlap karbantartása 
VIII/22. Kálmán Fürdő nyitva tartásának újratárgyalása /sürgősséggel/ 
VIII/23. „Vasút melletti ipari terület kiépítése” című TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 

azonosítószámú pályázat keretein belül a kivitelező kiválasztására lefolytatott 
közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala /sürgősséggel/ 

VIII/24. Élelmiszeradomány sorsa /sürgősséggel/ 
VIII/25. Egyéb bejelentés 

IX./ Zárt ülés 
IX/1. 0488/3 hrsz.-ú külterületi ingatlan értékesítése 
IX/2. Luther u. 1. II/7. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése 
IX/3. Luther u. 1. II/9. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése 
IX/4. Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
IX/5. Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi könyvvizsgálata 
IX/6. „Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-

00011 azonosító számú pályázat megvalósításához közbeszerzés lebonyolítói 
feladatok ellátása tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása, a közbeszerzési eljárás 
ajánlattevőinek kiválasztása, közbeszerzési bíráló bizottság felállítása, a felhívás és 
az eljárást lezáró döntés meghozatala jogkörének átruházása, a kiviteli munkák 
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minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki ellenőri 
szolgáltatás tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása 

IX/7. „Vasút melletti ipari terület kiépítése Mezőberényben TOP.1.1.1-16-BS1-2017-
00001” meghirdetése 

IX/8. Egyéb bejelentés 
 
 
88/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Megköszöni, hogy a város lakói érdekében 
eredményes munkát végez. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
89/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. február 24-i zárt ülésen és a 
veszélyhelyzet ideje alatt Mezőberény Város Polgármestere által hozott döntések kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
90/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
91/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 278/2018.(VI.25.), 
200/2019.(V.27.), 238/2019.(VI.24.), 361/2019.(XI.25.), 375/2019.(XI.25.), 
389/2019.(XI.25.), 396/2019.(XII.19.), 398/2019.(XII.19.), 6/2020.(I.27.), 7/2020.(I.27.), 
11/2020.(I.27.), 12/2020.(I.27.), 33/2020.(I.27.), 45/2020.(I.27.), 46/2020.(I.27.), 
47/2020.(I.27.), 48/2020.(I.27.), 49/2020.(I.27.), 50/2020.(I.27.), 51/2020.(I.27.), 
57/2020.(II.24.), 60/2020.(II.24.), 61/2020.(II.24.), 62/2020.(II.24.), 63/2020.(II.24.), 
64/2020.(II.24.), 71/2020.(II.24.), 72/2020.(II.24.), 73/2020.(II.24.), 75/2020.(II.24.), 
76/2020.(II.24.), 80/2020.(II.24.), 81/2020.(II.24.), 82/2020.(II.24.), 83/2020.(II.24.), 
84/2020.(II.24.), 85/2020.(II.24.), 86/2020.(II.24.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
92/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK. számú 
rendeletének megfelelően a 2019. október 21. – 2020. június 19-ig terjedő időszakra 
vonatkozó képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésekről szóló 
kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete SZMSZ-ről szóló rendeletre. Az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő, 
bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj-csökkenést nem alkalmaz. 
 
 
 



119 

93/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben a 
következő járdaszakaszok építését, felújítását rendeli el: 

- Kereki utca 40-60. páros oldal 200 méter + 1 „gyalogos híd” építés 
költség: 200x7500 Ft/m2+Áfa=1.905.000 Ft + 110.000+Áfa= 139.700 Ft =   2.044.700 Ft 

- Fürjes utca Zöldfa utcától a 3958/2 hrsz. ingatlan kapu bejárójáig páratlan oldal 
költség: 250x7500 Ft/m2+Áfa=   2.381.250 Ft 
Járda felújítás: 

- Jeszenszky utca - Nagymester sarok 10 m 
költség: 75.000 Ft+Áfa=   95.250 Ft 

- Kunhalom utca (Liget tér – Szénáskert sarka) 165 m2  
költség:   1.571.625 Ft 

- Munkácsy M utca teljes utca hossz 165m2 
költség:   1.571.625 Ft 
Összesen:  bruttó:   7.664.450 Ft 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a munkák kivitelezését lebonyolítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
94/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. évben 
újratárgyalja konkrét javaslatokat várva a mezei őrszolgálattal kapcsolatos alábbi három 
kérdéskört: 

- A működési veszteség csökkentése érdekében további feladatok a mezőőri járulék 
hátralék kezelése, a nem nyilvántartott ingatlanok felkutatása, illetve a jövőbeni 
természetes létszámcsökkentés lehetőségének kérdése. 

- Szükséges lehet a jelenlegi őrszolgálati szervezeti és működési szabályzat 
újragondolása és felülvizsgálata, a szolgálatban együttműködő partnerekkel – 
rendőrség, vadásztársaság, polgárőrség, földtulajdonosok és bérlők – a meglévő 
együttműködési megállapodások áttekintése, keresése, formálása.  

- Megvizsgálandó a Laposi-kertek helyzete, az 1840-es évektől datáló 
hagyományainak megőrzéséhez, jövőbe átültetéséhez, a kiskerti termeléshez, 
ezáltal a családok önellátásához önkormányzatunk és a város közössége hogyan 
járulhat hozzá? (pl. mezőőri járulékcsökkentés veteményesekre, kutak 
engedélyeztetése, földutak rendben tartása, javítása, vetőmag – gyümölcsfa - 
oltványbiztosítás, tündérkert, legszebb kert díjazás, csőszök feladatellátása)  

Felelős: Dévényi Csilla képviselő  
Határidő: 2020. októberi testületi ülés 
 
 
95/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
96/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ateron Consulting Kft (1098 
Budapest, Napfény u. 5. III/fszt. 2) által 15/2020. munkaszámon készített, az előterjesztés 
mellékletét képező Közművagyon-értékelési Szakvélemény (Mezőberény szennyvíz-
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víziközmű szolgáltatását ellátó szennyvíz-víziközmű törzsvagyon vagyonértékelése) tartalmát 
megismerte, azzal egyetért, a teljesítést jóváhagyja.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a teljesítés igazolás aláírására és utasítja a Pénzügyi Osztályt, hogy a 
vagyonértékelés eredményét a soron következő mérlegkészítés fordulónapjával könyvein 
vezesse át. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
97/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a VP5-8.1.1-16 kódszámú, „Erdősítés 
támogatása” című felhívásra pályázatot nyújt be a Mezőberény 083/75-101 hrsz.-ú, illetve 
083/328-346 hrsz.-ú területekre vonatkozóan, a Papp Sándor (5700 Gyula, Erdélyi Sándor u. 
22.) tervező által készített erdőtelepítési tervdokumentációk alapján kiadott erdőtelepítési 
engedélyeknek megfelelően. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
98/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete városért, lakosságért 
végzett munkáját, a 2019. évi tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
99/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Mezőberény és a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület városért, 
lakosságért végzett munkáját, a 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
100/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat városért, lakosságért végzett munkáját, a 2019. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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101/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Beszámoló Mezőberény 
Sportéletéről” szóló 2019 évi beszámolót elfogadja. Megköszöni a sport területén a mozgás, 
az egészséges életmód érdekében dolgozók tevékenységét, valamint azoknak, akik ezt 
munkájukkal vagy anyagilag támogatták. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Barna Márton Humánügyi Bizottság tag 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
102/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberény Város 
Sportkoncepciója 2021-2025.” című dokumentumból kerüljön ki a népességgel kapcsolatos 
következő szövegrész: „Mezőberény lakónépessége 2019. január 1. napja szerinti adatok alapján 
9809 fő. 1990. január 1. napja szerinti adat: 11 592 fő, 2011.10.01. (népszámlálás időpontjában) 
10 781 fő. Az adatok szerint az elmúlt évtizedben a csökkenés felgyorsult.”. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
103/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
sportkoncepciójaként az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező, a 102/2020.(VI.29.) 
sz. határozattal módosított „Mezőberény Város Sportkoncepciója 2021-2025.” című 
dokumentumot és annak mellékleteit (1. melléklet Sportszervezetek, 2. melléklet 
Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények, 3. melléklet Nem önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények) elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
104/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Körösi Mihály 
alpolgármestert, hogy a Város újratelepülésének 300. évfordulójáról – 2023. év – való 
megemlékezés részleteiről készítsen előzetes tervezetet. 
A tervezet térjen ki a szervező bizottság összetételére, tagjaira, a bevonni kívánt civil 
szervezetekre, a tervezett eseményekre, kiadványokra, a tervezett helyszínekre, 
költségbecslésre, feladat felsoroló ütemtervre. 
Felelős: Körösi Mihály alpolgármester 
Határidő: 2020. szeptemberi testületi ülés 
 
 
105/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szalai Barna Tenisz Club 
(Mezőberény, Sport u. 1/B.) részére bruttó 300.000,- Ft-ot (azaz bruttó háromszázezer 
forintot) biztosít a teniszpályák felújítási/fenntartási munkálatai (salakvásárlás) fedezetére, a 
2020. évi költségvetés felhalmozási tartaléka terhére, utólagos elszámolás mellett. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53.§.-a, illetve az államháztartáson kívüli 
források átadásáról és átvételéről szóló Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testületének 16/2016.(IV.26.)sz. önkormányzati rendelete szerint a kedvezményezettet 
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számadási kötelezettség terheli. A számadási kötelezettséget a felhasználást követő 30 naptári 
napon belül, de legkésőbb tárgyév január 31-ig kell teljesíteni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
106/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városban működő 
orvosi ügyelet finanszírozására 2020. július 1-től 2020. december 31-ig lakosonként 23,- 
Ft/hó többlettámogatást, 2020. évre a szolgáltatás finanszírozására maximum 1.500.000,- Ft 
forrást biztosít a 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 
kötött szerződés költségnövekményéről szóló módosítását aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
107/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. által Mezőberényben 
autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak 
ellátásáról szóló 2019. évi beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
108/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolójában 
közölt 274.000,- Ft „bevétellel nem fedezett indokolt költség” megfizetését a 2020. évi városi 
költségvetésben elfogadott forrás terhére biztosítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
109/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
épületének (Mezőberény, Kossuth tér 1. Hrsz.: 1/1 részleges felújítása mellett dönt. A 
felújítási munkálatainak ellátására bruttó 3.300.000,- Ft-ot biztosít a 2020. évi költségvetés 
elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére /011130-0 kf. Önk. és Önk. hiv. igazgatási 
tevékenysége – egyéb tev./. 
Megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a lehetséges 
kivitelezőkkel, a legelőnyösebb árajánlatot adó kivitelezővel történő vállalkozói szerződés 
aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a 
képviselő-testület felé. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
110/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt határozati 
javaslatot, mely szerint „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
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Mezőberényi Polgármesteri Hivatal számára (Mezőberény, Kossuth tér 1. Hrsz.: 1/1) a 
feladatellátáshoz szükséges bútorok beszerzése mellett dönt. A bútorok beszerzésére bruttó 
2.500.000,- Ft-ot biztosít a 2020. évi költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék 
terhére /011130-0 kf. Önk. és Önk. hiv. igazgatási tevékenysége – egyéb tev. beruházási 
kiad./. Megbízza Dr. Földesi Szabolcs jegyzőt, hogy gondoskodjon a feladatellátáshoz 
szükséges intézkedések megtételéről.” nem támogatja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
111/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének 2. számú módosításába az elkülönített 
intézmény fejlesztési tartalék terhére /011130-0 kf. Önk. és Önk. hiv. igazgatási tevékenysége 
– egyéb tev. beruházási kiad./, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal számára a 
feladatellátáshoz szükséges bútorok beszerzésére beépítésre került bruttó 2.500.000,- Ft-ot 
zárolja. 
Utasítja a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
112/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetés Kft. 2020. évi szervezeti/feladat-ellátási változásairól kapott tájékoztatást. 
A Kft. részére 2020. év vonatkozásában 3,8 millió Ft általános működési támogatás 
előirányzatra emelését engedélyezi az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített működési 
tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: 2020. július 31. 
 
 
113/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi út 1-73. 
szám közötti és a Mátyás Király utca Szabó Árpád utcától az Oltványkert utcáig terjedő 
szakaszainak ivóvíz felújítását, összesen 1368 méter hosszban, az előterjesztéshez mellékelt 
műszaki tartalommal megrendeli az Alföldvíz Zrt.-től. A szükséges, összesen bruttó 
50.126.762,- Ft összeg az Alföldvíz Zrt. által fizetett többletbérleti díj terhére kerül 
biztosításra. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
114/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fedezetet biztosít 
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- a Mezőberény Kinizsi u. 13 szám (Hrsz.: 2580/6) alatt található Csiribiri Óvoda épület 
tetőszerkezetének részleges felújítási munkálatainak ellátására bruttó 1.100.000,- Ft-ot a 
2020. évi költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére /091140-0 kf. 
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai, felújítási kiadási előirányzatként/ 

- a Mezőberény Kodály u. 8 szám (Hrsz.: 2237) alatt található Nefelejcs Óvoda épület 
elektromos, villamossági hálózat felújítási kiadásaihoz kiegészítésként bruttó 1.500.000,- 
Ft-ot a 2020. évi költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére /091140-0 
kf. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai, felújítási kiadások/ 

- a világítás korszerűsítési munkálatokra bruttó 5.000.000,- Ft-ot felújítási előirányzatként a 
2020. évi költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére./066020-111 kf 
Világítás korszerűsítési munkálatok/  

- a Mikszáth Kálmán u. 3. (Hrsz.: 3573/1) ingatlan villamos energia ellátására bruttó 
1.500.000,- Ft-ot beruházási előirányzatként a 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási 
tartalék terhére /013350-3 kf. Mikszáth Kálmán út 20 lakásos társasház építése/ 

- a Mezőberény Város helyi közútjainak kátyúzási munkálataira bruttó 6.000.000,- Ft-ot 
dologi kiadási előirányzatként a 2020. évi költségvetés működési célú tartalék terhére 
/045160-0 kf. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása/ 

- a Hősök úti játszótéri illemhely kialakítására kiegészítésként bruttó 655.000,- Ft-ot 
beruházási előirányzatként a 2020. évi költségvetés felhalmozási tartalék terhére./ 
066020-101 kf Városi játszótéren WC kialakítása/  

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
115/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 
2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b), c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
felhívásra pályázatot nyújt be „Helyi tömegközlekedési útvonal felújítása” címmel, melyhez 
bruttó 8.333.333,- Ft önerő fedezetet biztosít felújítási kiadási előirányzatként a 2020. évi 
költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére /045120-18 kf. Önkormányzati 
feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására: Belterületi utak felújítása pályázathoz 
önerő biztosítása/, továbbá megbízza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
116/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
Eszköz átcsoportosítás, digitális hőmérők 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                           19 047 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 19.047 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli                                                 5 143 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 5.143 Ft /Ei. emelése/ 
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Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                            19 047 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    + 19.047 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli                                                 5 143 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    + 5.143 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                            38 094 Ft 
Idősek otthona egyéb kisért. eszk.; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 38.094 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                              10 286 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 10.286 Ft / Ei. csökkentése/ 
Szolgáltatások bevétele / Kamut, Bélmegyer 
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát megemeli:                                  891.670 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 891.670 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                       891.670 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 891.670 Ft /Ei. emelése/ 
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát megemeli:                                1.838.531 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 1.838.531 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    1.838.531 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 1.838.531 Ft /Ei. emelése/ 
Támogatásértékű bevételek rendezése / Kamut, Bélmegyer 
Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:                                  2.141.416 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 2.141.416 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                    2.141.416 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 2.141.416 Ft /Ei. csökkentése/ 
Működési c. támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:                                     439.341 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    - 439.341 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                       439.341 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    - 439.341 Ft /Ei. csökkentése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
117/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
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Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 655.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére 
066020-101 kf Városi játszótéren WC kialakítása KÖT beruházási  
kiadási előirányzatának kieg.: kivitelezési költségek fedezet kiegészítése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-101 kf Városi játszótéren WC kialakítása KÖT  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 655.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa: 655.000 Ft  
Kivitelezési költségek fedezet kiegészítése. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.800.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint 
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2020. évi kiegészítő  
általános működési támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 3.800.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K:512 
A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2020. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-110 kf Mikszáth úti közvilágítás kialakítása (napelemes rendszer)  KÖT  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa: -1.000.000 Ft  
/Részletező változás./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-13 kf.  Közutak, hidak, alagutak, fejlesztése - 
Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállítása KÖT 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+Áfa: 1.000.000 Ft  
Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállításához 
beruházási előirányzat biztosítása 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése:1.000.000 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:  
Fedezetcsere: Mikszáth Kálmán utcába napelemes lámpatestek üzembeállítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék megemelése: Fedezetcsere: Mikszáth Kálmán utcába napelemes 
lámpatestek üzembeállítása 
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D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 570.000 Ft-tal 
A 12/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos 
fedezet csere. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 570.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási  
elkülönített működési tartalék 
A 12/2020.(III.26.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozatával kapcsolatos 
fedezet csere. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése:5.800.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére: 
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatalt /Városházát/ érintő  
felújítási munkákhoz és eszköz beszerzésekhez fedezetbiztosítás 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 5.800.000 Ft-tal 
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: 5.800.000 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. 
Beruházási/K:6/ előirányzat megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Egyéb hivatali bútorok beszerzése. 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Felújítási/K:7/ előirányzat megemelése: 3.300.000 Ft-tal 
Városháza földszintjén felújítási munkálatok. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére a  
Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény részére a teniszpályák felújítási/fenntartási 
munkálataira (salakvásárlás) fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.Önk. igazg. tev. ÖNK. 
Egyéb felh.-i célú támogatások ÁHT.- n kívülre :/K:89/ei.  megemelése: 300.000 Ft-tal 
Nonprofit szervezeteknek, egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása.) 
Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény részére a teniszpályák felújítási/fenntartási 
munkálataira (salakvásárlás) fedezet biztosítás. 
G.) 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Világítás korszerűsítési munkák 
elvégzéséhez fedezet biztosítás..  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-111. kf. Világítás korszerűsítési munkák. KÖT. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat  megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Világítás korszerűsítési munkák elvégzéséhez fedezet biztosítása. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 615.900 Ft-tal 
Működési tartalék terhére: kiegészítő Működési hozzájárulás teljesítéséhez fedezet biztosítás a 
DAREH részére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 615.900 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT. -n belülre: K:506 
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb támogatások nyújtása. 
Kiegészítő Működési hozzájárulás teljesítéséhez fedezet biztosítás a DAREH részére. 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 400.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, kis értékű tárgyi eszközök beszerzéséhez 
fedezet biztosítás..  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal 
Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 400.000 Ft 
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 200.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére,a Polgármesteri Hivatalba kis értékű tárgyi 
eszközök beszerzéséhez fedezet biztosítás..  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése:200.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
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: 200.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT. 
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Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 200.000 Ft-tal 
Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 200.000 Ft 
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 Közmunka minta program: Mezőgazdaság 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 2.635.949 Ft-tal 
Üvegház. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 Közmunka minta program: Mezőgazdaság 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 2.635.949 Ft-tal 
Üvegház felújítás 
L.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 97.230 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0. kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 84.000 Ft-tal 
K:122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:megbízási díj. 
2020.05.01-től 2020.12.31.-ig feladat vált. miatt:-12.000 Ft/hó*7 hó 
Fűtési, karbantartási feladatok ellátása. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. csökkentése: 13.230 Ft-tal 
Megbízási díj utáni járulék fizetési köt.:  
84.000 Ft*0,9*0,175 =13.230 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. csökkentése: 97.230 Ft-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: 97.230 Ft-tal 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.500.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére, a Mezőberény Mikszáth u. 3.sz.alatti ingatlanhoz 
kapcsolódóan Közműfejlesztési hj,villamos energia ellátás igénybevétele érdekében 
csatlakozási díj teljesítéséhez fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-3kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok. 
Mikszáth Kálmán út 20lakásos társasház építése. ÖNK. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat  megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
A Mezőberény Mikszáth u. 3.sz. alatti ingatlanhoz kapcsolódóan Közműfejlesztési hj, 
villamos energia ellátás igénybevétele érdekében csatlakozási díj teljesítéséhez fedezet 
biztosítása. 
N.) 



130 

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése:2.640 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:  
„Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv” és engedélyeztetések kiadásaira 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 2.640 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa.: 2.640 Ft 
„Boldishát, erdőtelepítési kiviteli terv” és engedélyeztetések kiadásaira 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 930.750 Ft-tal 
K:121 Választott tisztségviselők juttatásai:  
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 330.750 Ft-tal 
Képviselői tiszteletdíjaknál: 1 havi 50%-os és 1 havi 75% -os mértékű zárolás: 
2020.04, 05 hó 
Személyi juttatás:                           7fő*68.100 Ft/fő*1 hó*0,5=238.350 Ft 
                                                        3fő*89.300 Ft/fő*1 hó*0,5=133.950 Ft 
Személyi juttatás:                          7fő*68.100 Ft/fő*1 hó*0,75=357.525 Ft 
                                                       3fő*89.300 Ft/fő*1 hó*0,75=200.925 Ft 
                                                                                                      930.750 Ft 
Munkaadókat terh. járulék:                            930.750 Ft*0,175=162.882 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 253.200 Ft-tal 
K:122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:megbízási díj. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 44.310 Ft-tal 
Bizottsági tagi megbízási díjaknál: 2 havi 100%-os mértékű zárolás: 
2020.04, 05 hó 
Személyi juttatás                            : 6fő*21.100 Ft/fő*2 hó*1,0=253.200 Ft 
Munkaadókat terh. járulék:                               253.200 Ft*0,175=44.310 Ft 
Az Önkormányzati képviselői tiszteletdíjak, és nem képviselő bizottsági tagi megbízási díjak 
módosítása a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete. 12/2020.(III.31.) sz. 
önkormányzati rendelete alapján. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.559.010 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel 
kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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118/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 6.000.000 Ft-tal 
Működési célú tartalék terhére: 045160-0 kf Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása dologi kiadási előirányzatának megemelése/Városi utak kátyúzása/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045160-0 kf Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT  
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
Városi utak kátyúzása. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül:  
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Rendkívüli települési tám.: 
gyermek strandbérlet) ei  csökkentése:.12.700.000 Ft-tal 
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ell. (Szociális strandbelépő nyugdíjasoknak.) ei csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 14.700.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Rendkívüli települési tám.:gyermek strandbérlet és nyugdíjas strand bérlet ei. terhére tartalék 
feltöltés. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 6.100 Ft-tal 
Felhalmozási célú tartalék terhére: A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítására 
biztosított Felhalmozási célú támogatás fel nem használt részének visszautalásához fedezet 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-107 kf. A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítása ÖNK 
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/ előirányzat megemelése: 6.100 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT. -n belülre: K:84. 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm. c. tám. 
A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítására biztosított Felhalmozási célú 
támogatás fel nem használt részének visszautalása. 
D.) 
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Mezőberény Város Önkormányzatát érintő: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT. 
Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft / csökkentése: 1.300.000 Ft-tal 
Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére. 
26./2020.(04.14.) sz. és a 27./2020.(04.14.) számú Mezőberény Város Polgármesterének 
határozatai alapján: Egészségügyi szolgáltatást nyújtok részére támogatás biztosítása:a 
pályázataikban megjelölt tárgyi eszközök beszerzéséhez: 
- Dr. Dóczy és Társa Bt. részére, az I/1034-1 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök: 
1 db Notebook-számítógép Windows 10 operációs rendszerrel, 1db terápiás Bioptron lámpa 
és egyéb orvosi eszközök, tárgyi eszközök (1-1 db: Érintkezés nélküli hőmérő, fertőtlenítőszer 
adagoló, Acu-Pen Plus elektromos akupunktúrás kezelő) beszerzéséhez: 650.000 Ft. 
- Dr. Zuberecz és Társa BT. részére: az I/1035-1/2020. ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi 
eszközök: 2 db Asztali PC Windows operációs rendszerrel, Ixnet program többgépes 
szolgáltatói csomaggal beszerzéséhez:650.000 Ft.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf  Önk. Igazg. tev. ÖNK 
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:89/ei.  megemelése:1.300.000 Ft-tal 
Nem pénzügyi vállalkozásoknak, egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása. 
Egészségügyi szolgáltatást nyújtok részére támogatás biztosítása:a pályázataikban megjelölt 
tárgyi eszközök beszerzéséhez: 
- Dr. Dóczy és Társa Bt. részére, az I/1034-1 ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi eszközök: 
1 db Notebook-számítógép Windows 10 operációs rendszerrel, 1db terápiás Bioptron lámpa 
és egyéb orvosi eszközök, tárgyi eszközök (1-1 db: Érintkezés nélküli hőmérő, fertőtlenítőszer 
adagoló, Acu-Pen Plus elektromos akupunktúrás kezelő) beszerzéséhez: 650.000 Ft. 
- Dr. Zuberecz és Társa BT. részére: az I/1035-1/2020. ikt. sz. pályázatában megjelölt tárgyi 
eszközök: 2 db Asztali PC Windows operációs rendszerrel, Ixnet program többgépes 
szolgáltatói csomaggal beszerzéséhez:650.000 Ft.  
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
119/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT  
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 100.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal 
Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 100.000 Ft 
Iroda technikai eszközök beszerzése 
B.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
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011130-3 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 696.800 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 121.940 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Beruházási igazgatás: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 696.800 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 121.940 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 1.393.600 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 243.880 Ft-tal 
C.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
082091-0 Nyitott terek TOP 7.1.1.-16-2016.00043 KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 202.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-3 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Pénzügyi igazgatás: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 866.383 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 151.617 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
 2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése:.1.220.000 Ft-tal 
D.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
109010-0 kf. Szociális igazgatás KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 3.701.158 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 676.600 Ft-tal 
Belső, feladat változás miatt átcsoportosítás: a Szociális igazgatás:109010-0 részletező 
számon tervezett előirányzatok terhére: az Önkormányzati igazgatás: Beruházási ig./011130-4 
előirányzatainak megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Beruházási igazgatás: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 3.701.158 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 676.600 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
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Belső, feladat változás miatt átcsoportosítás: a Szociális igazgatás:109010-0 részletező 
számon tervezett előirányzatok terhére: az Önkormányzati igazgatás: Beruházási ig./011130-4 
előirányzatainak megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető, 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
120/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-5 kf. Önk. Ig.: Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fed. bizt. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 8.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezetbiztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
074040-0 kf. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás KÖT 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fed. bizt.  
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 8.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások  
teljesítéséhez fedezetbiztosítás 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-03 kf. Közművelődés--Hagyományos értékék gondozása- Berény Napok. KÖT 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 11.578.282 Ft-tal 
Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 11.578.282 Ft-tal 
Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai előirányzatának csökkentése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. csökkentése: 11.578.282 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 10.418.282 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel 
kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés. 
Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai ei. csökkentés terhére Elkülönített Műk. 
tartalék állomány feltöltése. /Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, az Állam által elvont 
gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet.// 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.160.000 Ft-tal 
Elkülönített felhalmozási tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó 
bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés. 
Berény Napok: és egyéb nagy rendezvények kiadásai ei. csökkentés terhére Elkülönített 
Felhalmozási. tartalék állomány feltöltése. /Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, az Állam 
által elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez fedezet.// 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-17. kf. Belterületi utak fejlesztése.: KÖT. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat  csökkentése: 15.000.000 Ft-tal 
Belterületi utak fejlesztése-felújítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-17. kf. Belterületi utak fejlesztése.: KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat  csökkentése: 4.050.000 Ft-tal 
Fizetendő Áfa/fordított adó/ K:352: 4.050.000 Ft 
Belterületi utak fejlesztése-felújítása ei. után. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 19.050.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel 
kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés. 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.440.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.080.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Külkapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatásához. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT. 
Elkülönített Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft / csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
Elkülönített Felhalmozási tartalék: Helyi védelem alatt álló épületek  
felújításának támogatásához./ 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata  kiadási előirányzatán belül 
011130-4 kf Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei.  csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Hivatalos városi szintű kapcsolatok 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata  kiadási előirányzatán belül 
011130-0 kf. Önkormányzatok igazgatási tevékenységei. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ei. csökkentése: 400.0000 Ft-tal 
K:355 Egyéb dologi kiadás 
Hivatalos városi szintű kapcsolatok 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata  kiadási előirányzatán belül 
084032-0-2 kf Civil szervezetek program támogatása- sport rendezvények ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei.  csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Nemzeti vágta: Mezőberény képviselete. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 6.920.000 Ft-tal 
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Elkülönített tartalék: Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel 
kiváltása teljesítéséhez fedezet elkülönítés. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 26.000.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel 
kiváltása teljesítéséhez. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.160.000 Ft-tal 
Elkülönített felhalmozási tartalék a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont 
gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez. 
A rendkívüli helyzettel kapcsolatosan: ózon generátorok (5 db) és infra hőmérő, hő kamera (4 
db) beszerzéséhez fedezet biztosítás.. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
900020-0 kf. Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT - n  
kívülről (helyi adók) KÖT. 
Termékek és szolgáltatások adói /B.35/ei. csökkentése: 25.000.000 Ft-tal 
Gépjármű adók /B:354/előirányzat: csökkentése: 25.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez 
biztosított Elkülönített tartalék terhére. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
074040-0 kf. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás KÖT 
Rendkívüli helyzetből adódó felhalmozási kiadások  
teljesítéséhez fed. bizt.  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 1.160.000 Ft-tal 
Tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 1.160.000 Ft 
A rendkívüli helyzettel kapcsolatosan: ózon generátorok (5 db) és infra hőmérő, hő kamera (4 
db) beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül:  
107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Szociális tűzifa, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások 
Szociális tűzifa ei. megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó működési kiadások előirányzat emeléséhez elvont előirányzat 
visszapótlása Rendkívüli helyzetből... Elkülönített tartalék terhére 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 8.000.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék a Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel 
kiváltása teljesítéséhez. 
A 14/2020.(III.26.) sz. és 17/2020.(III.26.) A.),B.), sz .Mezőberény Város Polgármesterének 
határozatával kapcsolatos fedezet csere./ A rendkívüli helyzettel kapcsolatos fedezet biztosítás 
rendezése/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 



137 

Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 8.000.000 Ft-tal 
A 14/2020.(III.26.) sz. és 17/2020.(III.26.) A.),B.), sz .Mezőberény Város Polgármesterének 
határozatával kapcsolatos fedezet csere./ Működési tart állomány visszapótlása, a Rendkívüli 
helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó bevétel kiváltása teljesítéséhez biztosított 
Elkülönített tartalék terhére. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 250.000 Ft-tal 
Működési tartalék terhére, honlap karbantartási feladatok ellátásához fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 250.000 Ft-tal 
Informatikai szolg. igénybevétele.. /K:321/+Áfa 250.000 Ft 
2020.07.01.-től 50.000 Ft/hó*5 hó 
Honlap karbantartási feladatok ellátásához fedezet biztosítás. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.500.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére,a 091140-0 sz. részletező számon a Kodály 
úti Óvoda elektromos,villamossági hálózat felújítási kiadásaihoz fedezet kiegészítés.  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
A 091140-0 sz. részletező számon a Kodály úti Óvoda elektromos, villamossági hálózat 
felújítási kiadásaihoz fedezet kiegészítés. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása. /K:71/+Áfa  
A Kodály úti Óvoda elektromos,villamossági hálózat felújítási kiadásaihoz fedezet 
kiegészítés. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.100.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére,a Csiribiri Óvoda tetőszerkezet felújításához 
fedezet biztosítás..  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése: 1.100.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
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Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 1.100.000 Ft-tal 
A Csiribiri Óvoda tetőszerkezet felújításához fedezet biztosítás. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai. KÖT. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 1.100.000 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása. /K:71/+Áfa  
A Csiribiri Óvoda tetőszerkezet felújításához fedezet biztosítás. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
121/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B115/KÖT  csökkenti: 797.950. Ft-tal 
(2019. december, 2020. január, február havi kulturális illetménypótlék) 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT  megemeli: 797.950. Ft-tal 
(2019. december, 2020. január, február havi kulturális illetménypótlék) 

B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B115/KÖT csökkenti: 245.335 Ft-tal 
/B115/ÖNK csökkenti: 220.087 Ft-tal 

 (2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 245.335 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 220.087 Ft-tal 

 (2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció) 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B115/KÖT  csökkenti: 35.603 Ft-tal 
/B115/ÖNK csökkenti: 13.278 Ft-tal 

 (2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT  megemeli: 35.603 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 13.278 Ft-tal 
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 (2019. december, 2020. január, február havi bérkompenzáció) 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B115/KÖT/ csökkenti: 3.862.145 Ft-tal 

/B115/ÖNK csökkenti: 6.069.619 Ft-tal 
 (2019. december, 2020. január, február havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 3.862.145 Ft-tal 

/B1131/ÖNK megemeli: 6.069.619 Ft-tal 
 (2019. december, 2020. január, február havi összevont ágazati pótlék) 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B115/ÖNK/ csökkenti: 582.765,- Ft-tal 
 (2019. december, 2020. január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 582.765,- Ft-tal 
 (2019. december, 2020. január, február havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Helyi önkorm. működésének ált. tám. /B111/ megemeli: 22.501.300,- Ft-tal 
 (Önkormányzati hivatal működésének támogatása – elismert létszám alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 22.501.300 Ft-tal 
Általános működési tartalék előirányzatát /K513/ 

G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ megemeli: 798.000,- Ft-tal 
 (Család- és gyermekjóléti szolgálat) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 798.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (szociális) előirányzatát /K513/ 

H)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT  megemeli: 533.220. Ft-tal 
(2020. március, április havi kulturális illetménypótlék) 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 533.220 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
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I) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 150.064 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 115.725 Ft-tal 

 (2020. március, április havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 265.789 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 6.580 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 256.859 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.350 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 5.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  980 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 218.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 38.259 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.170 204 
 102031 korm.funkc. 7.790 1.386 
 102023 korm.funkc. Ö 79.812 13.969 
 074031 korm.funkc. 34.380 6.016 
 104042-1 korm.funkc. 19.460 3.406 
 101222 korm.funkc. Ö 260 46 
 104042-2 korm.funkc. 19.460 3.406 
 107052 korm.funkc. 650 92 
 107051 korm.funkc. 1.152 202 
 096025 korm.funkc. Ö 0 0 
 066020 korm.funkc. Ö 18.286 3.200 
 096015 korm.funkc. 35.790 6.264 
 104035 korm.funkc. 260 46 
 107055 korm.funkc. Ö 130 22 
  218.600 38.259 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 2.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 350 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 082044-02 korm.funkc. 520 92 
 082063-01 korm.funkc. 220 38 
 082091-03 korm.funkc. 720 126 
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 082092-02 korm.funkc. 540 94 
  2.000 350 
J) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT  megemeli: 21.856 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 5.170 Ft-tal 

 (2020. március, április havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 23.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 4.026 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 18.600 3.256 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 4.400 770 
  23.000 4.026 
K) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 3.244.903 Ft-tal 

/B1131/ÖNK megemeli: 4.601.352 Ft-tal 
 (2020. március, április havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.846.255,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.846.255,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

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

(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 6.677.659 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.168.596 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 705.104 123.393  
 104042-2 korm.funkc. 419.312 73.380  
 107052 korm.funkc. 494.102 86.468 
  096015 korm.funkc.  222.014 38.852 
 074031 korm.funkc. 74.004 12.950 
 104035 korm.funkc. 24.668 4.316 
 107051 korm.funkc. 24.668 4.316 
 107055 korm.funkc. Ö 49.640 8.696  
 102031 korm.funkc. 615.176 107.656  
 104031 korm.funkc. 182.574 31.950  
 101222 korm.funkc. Ö 382.427 66.924  
 102023 korm.funkc. Ö 3.483.970 609.695 
  6.677.659 1.168.596 
L) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
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018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 482.274,- Ft-tal 
 (2020. március, április havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)ÖNK megemeli: 482.274,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 482.274,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ ÖNK 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 410.447 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 71.827 Ft-tal 
M) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ csökkenti: 4.699.760 Ft-tal 
 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám. /B1132/KÖT/ csökkenti: 6.116.000 Ft-tal 
2020. évi szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások májusi felmérése 
alapján 
 - szociális étkeztetés:      -130.720 Ft 
 - házi segítségnyújtás:    -635.000 Ft 
 - nappali ellátás:          -2.470.000 Ft 
 - bölcsőde támogatás: +2.394.000 Ft 
 - bentlakásos ellátások -3.858.040 Ft 
 - gyermekétkeztetés:    -6.116.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
 Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/  csökkenti: 16.338.331- Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
 Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/  megemeli: 5.522.571,- Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/  csökkenti:16.338.331,- Ft-tal 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás ÖNK/B816/  megemeli:5.522.571,- Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 107052 házi segítségnyújtás Személyi juttatás /K1/ csökkenti: 54.500,- Ft-tal 
 Dologi /K3/ csökkenti: 10.761.260,- Ft-tal 
 Ezen belül:  
 107051 szociális étkeztetés: -130.720,- 
 107052 házi segítségnyújtás -580.500,- 
 102031 nappali ellátása -2.470.000,-   
 102023 bentlakásos ellátás  -3.858.040,-    
 104031 bölcsődei ellátás: 2.394.000,-    
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 096015 gyermekétkeztetés: -6.116.000,-    
N) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B112/KÖT  megemeli: 3.486.521,- Ft-tal 

 2020. évi óvodai köznevelési feladatok támogatásának májusi felmérése alapján 
  - Pedagógusok elismert létszámának támogatása:  2.622.900 
  - Működtetési támogatás:  681.800 
  - Kiegészítő támogatás minősítésből adódó többletkiadáshoz:  181.821 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
 Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/  megemeli: 3.486.521,- Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.486.521,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 Személyi juttatások /K1/ KÖT megemeli: 2.386.996,- Ft-tal 
 Szociális hozzájárulási adó /K2/ KÖT megemeli: 417.725,- Ft-tal 
 091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 Dologi kiadások /K3/ KÖT megemeli: 681.800,- Ft-tal 
O) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B1132/KÖT  megemli: 69.376,- Ft-tal 

2020. évi szünidei gyermekétkeztetés májusi felmérése alapján 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT megemeli: 69.376,- Ft-tal 

Vásárolt élelmezés /K332/                54.627 Ft  
Előzetesen felszámított áfa /K351/      14.749 Ft   

P) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT  megemeli: 1.364.000. Ft-tal 

 (2020. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.364.000 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.364.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 082042-00 Könyvtári állománygyarapítás 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 1.002.540 Ft-tal 
 082044-02 Könyvtári üzemeltetési kiadások 
 Beruházási kiadások /K6/ megemeli: 519.684 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
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 082042-00 Könyvtári állománygyarapítás 
 ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 47.740 Ft-tal 
 082044-02 Könyvtári üzemeltetés 
 ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 110.484 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
122/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal 
Működési tartalék terhére, 013350-12 részletező számon Energetikai képzési és nyilvánosság 
biztosítási feladatokhoz fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-12 TOP 3.2.1.Városháza épületének,energetikai felújítása KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 300.000 Ft-tal 
Energetikai képzési és nyilvánosság biztosítási feladatokhoz fedezet biztosítás. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 150.000 Ft-tal 
Működési tartalék terhére, 013350-15 részletező számon működési, közüzemi kiadások 
teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-15 Nyugati Ipari park kiadásai. KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 150.000 Ft-tal 
Működési, közüzemi kiadások teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 57.239.768 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ -57.239.768 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-3 kf.  Mb. Mikszáth K. Társasház (bérlakások) bevételei.: ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 57.239.768 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +57.239.768 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 57.239.768 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -57.239.768 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-3 kf.  Mb. Mikszáth K. Társasház (bérlakások) kiadásai.: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 57.239.768 Ft-tal 
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Fizetendő. ÁFA /K:352/: +57.239.768 Ft 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 3.419.072 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ -3.419.072 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház bevételei.: ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 3.419.072 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +3.419.072 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 10.251 .551 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -10.251 .551 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház kiadásai.: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 10.251 .551 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: + 10.251 .551 Ft 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-5 kf. TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00001 Csapadék víz csatorna-hálózatának fejl..:KÖT 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat : csökkentése: 24.033.700 Ft-tal 
Beruházási fiz. ÁFA /K:67/: -24.033.700 Ft 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 24.033.700Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +24.033.700 Ft 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 330.200 Ft-tal 
Készlet értékesítés.:/B:401/ 260.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 70.200 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK.. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat : csökkentése: 200.000 Ft-tal 
Beruházási fiz. ÁFA /K:67/: -200.000 Ft 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 530.200 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +530.200 Ft 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági. ÖNK.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 76.200 Ft-tal 
Készlet értékesítés.:/B:401/ +60.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +16.200 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági. ÖNK.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 76.200 Ft-tal 
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Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +60.000 Ft 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +16.200 Ft 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-10 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 744.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +744.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-10 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n belül -ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 744.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +744.000 Ft 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n kívüll -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 425.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +425.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-11 kf. Közvetített szolg. ÁHT-n kívül -ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 425.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +425.000 Ft 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Város- és község gazdálkodás. KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 937.031 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +937.031 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Város- és község gazdálkodás. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 937.031 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +937.031 Ft 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 277.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: -277.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 277.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +277.000 Ft 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 425.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +425.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT. 
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Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 425.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +425.000 Ft 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 638.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +638.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 638.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +638.000 Ft 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 425.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +425.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 425.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +425.000 Ft 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-48 kf. Békési út 5.,9.-11.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.700.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +1.700.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-48 kf. Békési út 5.,9.-11.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 1.700.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +1.700.000 Ft 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 850.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +850.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 850.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +850.000 Ft 
Q.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-93 kf. Mb. Szét szórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 528.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +528.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 kf. Mb. Szét szórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
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Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 528.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +528.000 Ft 
R.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Mb. Vésztői út lakó ingatlan szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 213.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +213.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Mb. Vésztői út lakó ingatlan szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 213.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +213.000 Ft 
S.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Mb. Szét szórt lakások szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 110.000 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +110.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Mb. Szét szórt lakások szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 110.000 Ft-tal 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +110.000 Ft 
T.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú 
2019.évi Állami támogatások elszámolásához kapcsolódó visszafizetési 
kötelezettségek teljesítéséhez elk. tart. ei.  csökkentése: 3.686.200 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai. KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat : megemelése: 3.686.200 Ft-tal 
K:5021 Előző évi elszámolások +3.686.200 Ft 
U.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai. KÖT. 
Felhalmozási. c. tám. AHT.-n belülről/B:2/előirányzat megemelése: 775.370 Ft-tal 
/B:21/ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások. 
Közműfejlesztés támogatása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Felhalmozási célú Tartalékok/K513  
Egyéb felhalmozási célú tartalék. megemelése: 775.370 Ft-tal 
Közműfejlesztés támogatása. 
V.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai. KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzaton belül: :  
K:5023 Egyéb elvonás befizetés csökkentése: 1.534.600 Ft-tal 
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K:5021 Előző évi elszámolások megemelése: 1.534.600 Ft-tal 
W.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú  tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
072112-0 kf . Orvosi ügyelet KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolg. /K:336/: +2.000.000 Ft 
Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítása. 
X.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 400.000 Ft-tal 
Vagyon kataszter nyilvántartás karbantartása /K:337/:-400.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése:400.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
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: 400.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Város Polgármesteri Hivatala kiadási előirányzatán belül: 
011130-3 kf. Önk. igazgatási tevékenység. - Pénzügyi igazgatás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 400.000 Ft-tal 
Vagyon kataszter nyilvántartás karbantartása /K:337/:400.000 Ft 
Y.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 8.333.333 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, Önkormányzati feladat ellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására : Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-18 Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására : Belterületi 
utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása. KÖT 
Felújítási kiadási/K7/ előirányzat : megemelése: 8.333.333 Ft-tal 
Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására : Belterületi utak felújítása 
pályázathoz önerő biztosítása. 
Z.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 20.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére, 082091-0 kf OPSKMM bővítése, szabadtéri 
színpad kialakítása és akadály mentesítése, feladathoz fedezet kiegészítés biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-0 kf OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítése KÖT 
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Beruházási kiadási/K6/ előirányzat : megemelése: 20.000 Ft-tal 
Az  OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadály mentesítése, feladathoz 
fedezet kiegészítés biztosítása. 
Felelős:  Siklósi István polgármester, 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
123/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0. kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 216.000 Ft-tal 
K:352:Áfa befizetés. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016030-0. kf. Állampolgársági ügyek KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 216.000 Ft-tal 
K:352:Áfa befizetés. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 4.471.358 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére, a pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati 
pótlék bevezetéséhez, illetve az intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának 
megemeléséhez fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finansz.-i műv.(int. fin.) KÖT ei. megemelése:4.471.358 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 4.471.358 Ft-tal 
A pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez, illetve az 
intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának megemeléséhez fedezet biztosítás. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. - Pedagógusok- KÖT. 
Személyi juttatások/K1/ előirányzat megemelése: 3.691.500 Ft-tal 
738.300 Ft/hó*5 hó= 3.691.500 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 572.183 Ft-tal 
3.691.500*0,155=572.183 Ft 
A pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez, illetve az 
intézmény vezető és helyettesei vezetői pótlékának megemeléséhez fedezet biztosítás. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai. - Ped. segítők- KÖT. 
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Személyi juttatások/K1/ előirányzat megemelése: 179.805 Ft-tal 
35.961 Ft/hó*5 hó= 179.805 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 27.870 Ft-tal 
179.805*0,155=27.870 Ft 
A pedagógusok 2020.07.01.-től történő 10%-os ágazati pótlék bevezetéséhez: 
+ 1 fő jelenleg ped. segítő, alapill. és pótlék változás miatti fedezet igény 
teljesítéséhez:diploma szerzés./ 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás :Könyvtár üzemeltetési kiad. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 216.000 Ft-tal 
Áfa befizetés /K:352/: +216.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 216.000 Ft-tal 
Áfa visszaigénylés:/B:407/ +216.000 Ft 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások.  ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 5.400 Ft-tal 
Áfa befizetés /K:352/: +5.400 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082063-00 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 5.400 Ft-tal 
Áfa visszaigénylés:/B:407/ +5.400 Ft 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ…-Műv.közp. üzemeltetése KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 40.000 Ft-tal 
Áfa befizetés /K:352/: +40.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés –Közösségi és társ…-Műv.közp. üzemeltetése KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 40.000 Ft-tal 
Áfa visszaigénylés:/B:407/ +40.000 Ft 
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
083030-00 kf. Egyéb kiadói tevékenység ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 115.000 Ft-tal 
Áfa befizetés /K:352/: +115.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
083030-00 kf. Egyéb kiadói tevékenység ÖNK 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 115.000 Ft-tal 
Áfa visszaigénylés:/B:407/ +115.000 Ft 
G.) 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
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Felújítási kiadások /K7/ előirányzatán belül: 
102023  Időskorúak bennlakásos ellátása ÖNK 
Puskin utcai idősotthonba:villamosítási felújítás csökkentése: 1.025.000 Ft-tal 
Juhász Gy.úti idősotthonba:villamosítási felújítás megemelése: 1.025.000 Ft-tal 
H.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-07. Erzsébet tábor KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 470.000 Ft-tal 
Szolgáltatások bevévele:/B:402/ +370.079 Ft 
Fizetendő Áfa:/B:406/ +99.921 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-07. Erzsébet tábor KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 470.000 Ft-tal 
Vásárolt élelmezés /K:332/: +196.850 Ft 
Egyéb szolgáltatás /K:337/: +173.229 Ft 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +99.921 Ft 
I.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 Rendezvények. KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 135.000 Ft-tal 
Szakmai szolgáltatások /K:336/: -130.000 Ft 
Egyéb szolgáltatás /K:337/: -5.000 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03 Műv. Központ:KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : csökkentése: 60.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatás /K:337/: -60.000 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás:KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 195.000 Ft-tal 
Kiküldetés /K:341/: +195.000 Ft 
J.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-02 Csoportok. KÖT 
Személyi juttatások/K1/ előirányzat : csökkentése: 300.000 Ft-tal 
Alap illetmény /K:1101/: -300.000 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatások/K1/ előirányzat : megemelése: 300.000 Ft-tal 
Alap illetmény /K:1101/: +225.000 Ft 
Egyéb személyi juttatás /K:1113/: +75.000 Ft 
K.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-02. Csoportok :Táborok KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 2.290.195 Ft-tal 
Szolgáltatások bevétele:/B:402/ +1.574.800 Ft 
Fizetendő Áfa:/B:406/ +425.200 Ft 
Áfa visszatérítés:/B:407/ +290.195 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 



153 

082093-02.  Csoportok :Táborok KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 2.290.195 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +287.398 Ft 
Ag. eszk. besz. táborokhoz. 
Vásárolt élelmezés /K:332/: +787.402 Ft 
Szakmai tev.-t segítő szolg. /K:336/: +500.000 Ft 
Oktató díja 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +290.195 Ft 
Fizetendő Áfa /K:352/: +425.200 Ft 
Felelős:  Siklósi István polgármester, 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető, 
 Megyeriné Pénzes Mária igazgató, 
 Smiriné Kokauszki Erika igazgató, 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
124/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kérhalom utca 10., 2784 hrsz. 
számú ingatlant 2020. július 1-től 2024. október 31-ig üzemeltetésre átadja a Mezőberényi 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak. 
Felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
125/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az OPSKMM, a 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat, a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. és 
Mezőberény Város Önkormányzatának tájékoztatóját a veszélyhelyzetben végzett 
munkájukról azzal, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal tájékoztatójából kerüljön ki a 
testületi munkáról szóló rész. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
126/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértését adja Dr. Patzer Tímea 
Mária, fogorvos részére rendelési idejének alábbi módosításához: 

Hétfő 7:00-16:00 
Kedd 12:30-17:00 
Szerda 7:00 - 13:30 
Csütörtök 12:30 - 17:00 
Péntek 7:00 - 12:30 

A képviselő-testület Dr. Patzer Tímea Mária, fogorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés 
módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyúttal felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
127/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Kinizsi u. 13 szám 
(Hrsz.: 2580/6) alatt található Csiribiri Óvoda épület tetőszerkezetének részleges felújítása 
mellett dönt, továbbá megbízza Siklósi István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
lehetséges kivitelezőkkel. A 383/2019.(XI.25.)sz. határozattal elfogadott Beszerzések 
lebonyolításának szabályzata 14. pontjában foglaltak tekintetében a beszerzésről szóló döntés 
meghozatalát a polgármesterre ruházza. Megbízza Siklósi István polgármestert a 
legelőnyösebb árajánlatot adó kivitelezővel történő vállalkozói szerződés aláírására, valamint 
a szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
128/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Kodály u. 8 szám 
(Hrsz.: 2237) alatt található Nefelejcs Óvoda épület elektromos, villamossági hálózat felújítási 
munkálatai mellett dönt, továbbá megbízza Siklósi István polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a lehetséges kivitelezőkkel. A 383/2019.(XI.25.)sz. határozattal elfogadott 
Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. pontjában foglaltak tekintetében a beszerzésről 
szóló döntés meghozatalát a polgármesterre ruházza. Megbízza Siklósi István polgármestert a 
legelőnyösebb árajánlatot adó kivitelezővel történő vállalkozói szerződés aláírására, valamint 
a szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
129/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán u. 3. (Hrsz.: 
3573/1) ingatlan villamos energia ellátásához felhatalmazza Siklósi István polgármestert az 
NKM Áramhálózati Kft.-vel történő (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.)  
hálózathasználati szerződés megkötésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
130/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város helyi 
közútjainak kátyúzási munkálatai mellett dönt, továbbá megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a lehetséges kivitelezőkkel. A 
383/2019.(XI.25.)sz. határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. 
pontjában foglaltak tekintetében a beszerzésről szóló döntés meghozatalát a polgármesterre 
ruházza. Megbízza Siklósi István polgármestert a legelőnyösebb árajánlatot adó kivitelezővel 
történő vállalkozói szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére, 
utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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131/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete illemhely kialakítása mellett dönt, 
továbbá megbízza Siklósi István polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a lehetséges 
kivitelezőkkel. A 383/2019.(XI.25.)sz. határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának 
szabályzata 14. pontjában foglaltak tekintetében a beszerzésről szóló döntés meghozatalát a 
polgármesterre ruházza. Megbízza Siklósi István polgármestert a legelőnyösebb árajánlatot 
adó kivitelezővel történő vállalkozói szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
132/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. Felügyelőbizottságának tagja, Dr. Földesi Szabolcs 2020. június 30. nappal történő 
felügyelőbizottsági tisztségéről szóló lemondását elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
133/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. Felügyelőbizottságának tagja, Hidasi Zoltán 2020. június 30. nappal történő 
felügyelőbizottsági tisztségéről szóló lemondását elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
134/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. Felügyelőbizottságának tagja, Kis József 2020. június 30. nappal történő 
felügyelőbizottsági tisztségéről szóló lemondását elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
135/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottságába 2020. július 1. napjától Dévényi Csilla (Szül. 
hely, idő: Mezőberény, 1973.01.12., anyja neve: Winter Éva Mária, lakcím: 5650 
Mezőberény, Szarvasi út 46/A.) megválasztja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
136/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottságába 2020. július 1. napjától Miklósik Ivett (szül. 
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hely, idő: Békés, 1978.11.23, anyja neve: Kokauszki Mária Magdolna, lakcím: 5650 
Mezőberény, Gyóni Géza utca 51.) megválasztja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
137/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottságába 2020. július 1. napjától Balta Tamás (sz. 
Békéscsaba, 1977.06.29., an. Kosjár Ilona Mária, lakcím: 5650 Mezőberény, Belencéresi út 
12.) megválasztja. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
138/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
intézkedjen a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. Alapító okiratának módosításáról. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
139/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. Felügyelőbizottsága tagjainak díjazását 2020. július 1. naptól az önkormányzati 
bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának összegében állapítja meg, ez 2020. évben 
21.100,-/hó.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
140/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi honlap 
(www.mezobereny.hu) karbantartása kapcsán Szalai Barnával (székhely: 5650 Mezőberény, 
Békési út 17/B. adószám: 65812194-1-24) kíván szerződést kötni 2020. július 1-től 2025. 
június 30-ig havi bruttó 50.000 Ft összegben. Az összeg a 2020. évi költségvetés általános 
működési tartaléka terhére biztosított. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
141/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a működés költségeinek ismeretében, 
2020. évben nem támogatja a Kálmán Fürdő megnyitását. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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142/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Vasút melletti ipari terület 
kiépítése” című TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú pályázat keretein belül a 
kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 
tárgyában név szerinti szavazást rendel el, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény IV. fejezet 27§ (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelve. 
 
 
143/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Vasút melletti ipari 
terület kiépítése Mezőberényben TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosító számú pályázat 
keretében tárgyú” közbeszerzési eljárás eredményes. 
Az EURO MOBIL PLUSZ Kft. (1089 Budapest, Visi Imre u. 12.) és a BÉKÉS DRÉN Kft. 
(5630 Békés, Petőfi u. 20.) ajánlattevők benyújtott ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas. 
Az eljárás nyertese az EURO MOBIL PLUSZ Kft. 1089 Budapest, Visi Imre u. 12. szám 
alatti ajánlattevőt, mivel ajánlata érvényes és megfelelő, alkalmas, illetve az értékelési 
szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat. 

Egyösszegű nettó ajánlati ár (opcióval együtt): 70.371.719,-HUF 
Többletjótállás időtartam: 36 hónap 
M/1. szakember szakmai többlettapasztalata: 36 hónap 

Az alap vállalkozói díj (opció nélkül) 60.594.299,-Ft + ÁFA összeg, amelyre vonatkozóan az 
anyagi fedezetet Mezőberény Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
Az opciós munka nem kerül lehívásra, nem kerül megrendelésre mivel a pályázatban 
rendelkezésre álló anyagi fedezet nem biztosított, és plusz anyagi fedezet pedig nem kerül 
biztosításra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
144/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
beszámolóját a veszélyhelyzet alatt kiosztott élelmiszeradományok felhasználásáról, egyúttal 
felhatalmazza, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberénnyel, a Mezőberényi 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 
egyeztessen a megmaradt élelmiszer – 1258 kg tészta, 57 kg liszt, 60 kg cukor, 481 liter 
étolaj, 5 liter fertőtlenítőszer – kiosztásáról, az egyeztetések alapján azok átadásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
145/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 72/2020.(II.24.) és a 73/2020.(II.24.) 
számú határozatok alapján értékesítésre kijelölt Mezőberény, külterület 0488/3. hrsz.-ú 
ingatlant Bíró Sándor őstermelő (5650 Mezőberény, Katona József u. 1.) részére értékesíteni 
kívánja. Az ingatlan vételárát nettó 800.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó nyolcszázezer forint + 
ÁFA összegben határozza meg. 
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Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítés: azonnal 

adásvételi szerződés megkötése, szükséges intézkedések megtétele: 2020. 
augusztusi képviselő-testületi ülés 

 
 
146/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 6/2020.(I.27.) sz. határozat alapján 
értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/7. című, 1026/A/7 hrsz.-ú 
ingatlant Lendvai Zoltán (5650 Mezőberény, Kölcsey Ferenc utca 21. fsz. 1.) részére 
értékesíteni kívánja. Az ingatlan vételárát bruttó 7.010.000 Ft-ban, azaz bruttó hétmillió-
tízezer forintban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítés: azonnal 

adásvételi szerződés megkötése, szükséges intézkedések megtétele: 2020. 
augusztusi képviselő-testületi ülés 

 
 
147/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, a 7/2020.(I.27.) sz. határozat alapján 
értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/9. című, 1026/A/9 hrsz.-ú 
ingatlant Wéber Gáborné (5650 Mezőberény, Bartók Béla u. 1.) részére értékesíteni kívánja. 
Az ingatlan vételárát bruttó 8.675.000 Ft-ban, azaz bruttó nyolcmillió-hatszázhetvenötezer 
forintban határozza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítés: azonnal 

adásvételi szerződés megkötése, szükséges intézkedések megtétele: 2020. 
augusztusi képviselő-testületi ülés 

 
 
148/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
149/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. december 31. 
napjával végződő költségvetési évre vonatkozó, a számviteli törvény, illetőleg az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásaival összhangban 
elkészített éves összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálata és arról 
könyvvizsgálói jelentés kibocsátása, valamint a jogszabályban előírt, az önkormányzat 
könyvvizsgálója által elvégzendő feladatok ellátása tárgyú, ajánlatkérési eljárás nyerteseként, 
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az előterjesztés mellékletét képző bontási jegyzőkönyv alapján Dr. Orosz Tivadar egyéni 
vállalkozó, könyvvizsgálót (5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 3.) nevezi meg 2020. 
július 1. napjától 2021. év június 30. napjáig, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette nettó 120.000 Ft + Áfa = 152.400 Ft / hónap azaz bruttó 
százötvenkétezer-négyszáz forint / hónap ajánlati áron. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése terhére 
bruttó 1.829.000 Ft összeget biztosított.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
150/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú pályázathoz 
közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátása tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képző bontási jegyzőkönyv alapján Dr. Stumpf-Csapó Ágnest (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot tette 1.000.000,- Ft + Áfa = 1.270.000,- Ft azaz bruttó Egymillió-
kettőszáznegyvennégyezer-hatszáz Forint ajánlati áron. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2020. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
151/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú projekt 
kivitelezésére kiírandó közbeszerzési eljárásban ajánlattevőkként az alábbi gazdasági 
szereplőket jelöli meg: 

- Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.; 13914556-2-04; 5650 
Mezőberény, Jeszenszky u. 20. 

- Futizo Kft.; 22921158-2-04; 5700 Gyula, Siórét tanya 40/C 
- Berény Bau Kft., 23324602-2-04, 5650 Mezőberény, Malom utca 1/a.  
- Layer Kereskedelmi Szolgáltató és Ipari Kft., 10241837-2-04, 5520 Szeghalom, 

Kandó Kálmán u. 1.,  
- Vektor Építőipari Vállalkozási Kft. 5630 Békés, Hunyadi u. 11., 10412206-2-

04,  04 09 000829 
- PRO-BÉKÉS Kft., 5711 Gyula, Láncház utca 3. , 24129242-2-04,  
- Csorvási Építőmester Bt., 5920 Csorvás, Kossuth utca 9., 20849986-2-04. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kbt. 115 § (2) bekezdése alapján 
úgy határoz, hogy a fenti gazdasági szereplőknek kell egyidejűleg, közvetlenül írásban 
ajánlattételi felhívást küldeni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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152/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú pályázat keretein 
belül a kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
Közbeszerzési Bíráló Bizottságot állít fel, és tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes közbeszerzési tanácsadó – bizottság elnöke, 
- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető – bizottsági tag, 
- Kis József beruházási ügyintéző – bizottsági tag. 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú pályázat alapján a 
kivitelező kiválasztására kiírandó közbeszerzési eljárás keretén belüli elbírálással 
kapcsolatosan történik, a megvalósulást követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
153/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú pályázat 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatosan Mezőberény Város 
Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 4.1. pontja alapján Siklósi István 
polgármesterre ruházza az alábbi jogköröket: 

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása, 
- az eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
154/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben” tárgyú, TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú pályázat 
keretében a kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása 
érdekében műszaki ellenőri szolgáltatás tárgyában kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként Fajzi 
Tamást (5600 Békéscsaba, Andrássy út 18/C 1. em. 1.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 
1.200.000,- Ft (ÁFA mentes) = bruttó 1.200.000,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2020. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
155/2020.(VI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Vasút melletti ipari terület bérbeadása céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező, 
5650 Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti, 7078 m2 alapterületű Vasút melletti ipari területet 
bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft/m2/év áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2020. augusztus 15. 
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 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2020.(VII.01.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2020.(VII.01.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sport 
tevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.)MÖK sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2020.(VII.01.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2020.(VII.01.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
156/2020.(VII.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Békési út 12. 8. sz. lakás adásvételi szerződés módosítás /sürgősséggel/ 
2./ Magyar Ifjak Világtalálkozója támogatás /sürgősséggel/ 
3./ Egyéb bejelentés 
 
 
157/2020.(VII.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kovács Lajos és Kovácsné Nagy 
Krisztina vevőkkel a Békési út 12. 8. sz. lakás – 3573/2/A/8. hrsz. – ingatlanra korábban 
kötött adásvételi szerződést közös megegyezéssel felbontja. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az előterjesztés mellékletét képező ugyanezen 
ingatlanra vonatkozó új adásvételi szerződést a polgármester aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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158/2020.(VII.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete maximum 200.000,- Ft buszköltséggel 
járul hozzá a Magyar Ifjak Világtalálkozójának Mezőberényben 2020. augusztus 31. – 2020. 
szeptember 06. között tartandó rendezvényéhez. Az összeg az önkormányzattól közvetlenül a 
személyfuvarozóhoz kerül átutalásra, teljesítést követően számla ellenében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
159/2020.(VII.31)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
Napirendi pontok:  
1./ "Helyi tömegközlekedési útvonal felújítása" pályázat /sürgősséggel/ 
2./ Mobil garázsok beszerzése /sürgősséggel/ 
3./ 2020. évi közbeszerzési terv I. számú módosítása /sürgősséggel/ 
4./ Mátyás Király utca burkolat felújítás /sürgősséggel/ 
5./ Egyéb bejelentések 
 
 
160/2020.(VII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
115/2020.(VI.29.)sz. határozatot a következőképpen módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország 
2020.évi központi költségvetéséről szóló 2019.LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b), c) 
pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
felhívásra pályázatot nyújt be „Helyi tömegközlekedési útvonal felújítása” címmel, melyhez 
bruttó 8.148.771,- Ft önerő fedezetet biztosít felújítási kiadási előirányzatként a 2020. évi 
költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék terhére /045120-18 kf. Önkormányzati 
feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására: Belterületi utak felújítása pályázathoz 
önerő biztosítása/, továbbá megbízza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
A tervezett fejlesztéssel érintett útszakaszok:  

• Körgát (hrsz.: 2857/3) - Dózsa (hrsz.: 2903) - Tulipán (hrsz.: 2956) utca: 690 m 
• Luther tér: 75 m (hrsz.: 2427/4 hrsz.) 
• Hősök útja: 50 m (hrsz.: 3559 hrsz.) 
• Puskin (hrsz.: 1130) és Luther (hrsz.: 1093) utca (A Deák Ferenc u. és az orvosi 

rendelők között): 425 m 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
161/2020.(VII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete maximum bruttó 510.000,- Ft forrást 
biztosít egyéb felhalmozási tartalék terhére, a „Nefelejcs” óvodában 1db – legalább 15 m2-es 
– és a Muzeális Gyűjtemény udvarán 2 db – összesen legalább 30 m2-es – mobil garázs 
beszerzésére, az intézmények raktározási gondjainak enyhítésére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
 
162/2020.(VII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési terv az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való 
közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
163/2020.(VII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete maximum bruttó 15.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Mátyás Király utca aszfalt felújítására, az Alföldvíz Zrt. hálózat és felújítási 
munkái: 066020-4 részletező felújítási előirányzat terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a forrás pénzügyi keretein belül legkedvezőbb ajánlatot 
adó céggel a munkák elvégzésére szerződést kössön.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
164/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 237/2018.(V.28.), 279/2018.(VI.25.), 403/2019.(XII.19.), 

77/2020.(II.24.), 79/2020.(II.24.), 1/2020.(III.16.) sz. Mezőberény Város 
Polgármesterének határozatától – 85/2020.(VI.10.) sz. Mezőberény Város 
Polgármesterének határozatáig, 88/2020.(VI.29.), 96/2020.(VI.29.), 
98/2020.(VI.29.), 99/2020.(VI.29.), 100/2020.(VI.29.), 101/2020.(VI.29.), 
102/2020.(VI.29.), 103/2020.(VI.29.), 105/2020.(VI.29.), 107/2020.(VI.29.), 
108/2020.(VI.29.), 112/2020.(VI.29.), 124/2020.(VI.29.), 125/2020.(VI.29.), 
126/2020.(VI.29.), 132/2020.(VI.29.), 133/2020.(VI.29.), 134/2020.(VI.29.), 
135/2020.(VI.29.), 136/2020.(VI.29.), 137/2020.(VI.29.), 138/2020.(VI.29.), 
140/2020.(VI.29.), 141/2020.(VI.29.), 144/2020.(VI.29.), 146/2020.(VI.29.), 
147/2020.(VI.29.), 148/2020.(VI.29.), 149/2020.(VI.29.), 155/2020.(VI.29.), 
157/2020.(VII.07.), 162/2020.(VII.31.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Értéktár Bizottság beszámolója 
IV./ A város oktatási intézményeinek tájékoztatója /PSEG és a Mb. Általános Iskola/ 
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V./ Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 2019/2020. nevelési év munkájáról 
Módosított Házirend és SZMSZ véleményezése 

VI./ Közkifolyók üzemeltetésének felülvizsgálata 
VII./ Mezőberény Város utca fásítási programjának felülvizsgálata 
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
Könyvtára könyveinek természetes elhasználódás miatti 1/2020, 2/2020, 3/2020 
törlési jegyzékének tudomásul vétele 

VIII/2. OPSKMM Alapító okiratának módosítása 
VIII/3. Belterületi szabadtéri égetés helyi szabályozásának hatályon kívül helyezése 
VIII/4. Rádió1 Közszolgáltatói Együttműködés Keretszerződés 
VIII/5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítása, 

intézményi dokumentumainak jóváhagyása 
VIII/6. Intézményi átcsoportosítások 
VIII/7. Helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés módosítása 
VIII/8. A Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat EMET felé előírt fizetési 

kötelezettsége teljesítéséhez támogatás biztosítása 
VIII/9. 1-4. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/10. HED-LAND Sportcsarnok SE asztalitenisz szakosztály támogatás iránti igény 

bejelentése 
VIII/11. Naperőmű 
VIII/12. Iskolakezdési támogatás 
VIII/13. Önkormányzat kezelésében lévő utak közbiztonsági felülvizsgálata /levéve 

napirendről, szeptemberi ülésen tárgyalják/ 
VIII/14. „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” közbeszerzés 
VIII/15. Mezőberény, Kossuth tér növény kiültetési terv 
VIII/16. „Vasút melletti ipari terület létesítése Mezőberényben TOP-1.1.1-16-BS1-2017-

00001” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása okán megbízási díj kifizetése 
VIII/17. Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-vel kötött használatba-adási szerződés 

módosítása 
VIII/18. Mezőberény Város Önkormányzata által „A Város a Tiétek a Város Értetek” 

című EFOP-1.2.11-16-2017-00002 azonosító számú pályázat megvalósításához 
szükséges „Ifjúsági Cselekvési Program” felülvizsgálata /sürgősséggel/ 

VIII/19. 11/2020.(III.26.) MÖK rendelet felülvizsgálatára /sürgősséggel/ 
VIII/20. Egyéb bejelentés 

IX./ Zárt ülés 
IX/1. Mezőgazdasági rendeltetésű földek kijelölése hasznosításra, illetve értékesítésre 
IX/2. „Földgáz energia beszerzése Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 

számára, a 20 m3/h mérő feletti teljesítményű felhasználási helyein, a 2020.10.01.-
2021.09.30. időszakra” tárgyában nyertes ajánlattevő kiválasztása 

IX/3. „Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül 
eszközbeszerzések tárgyában nyertes ajánlattevők kiválasztása 

IX/4. Alföldvíz Zrt. Közgyűlés napirendi pont 
IX/5. Egyéb bejelentés 

 
165/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. június 29-i zárt ülésen, a 
2020. július 7-i és a 2020. július 31-i rendkívüli nyílt testületi üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
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166/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
167/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 237/2018.(V.28.), 
279/2018.(VI.25.), 403/2019.(XII.19.), 77/2020.(II.24.), 79/2020.(II.24.), 1/2020.(III.16.) sz. 
Mezőberény Város Polgármesterének határozatától – 85/2020.(VI.10.) sz. Mezőberény Város 
Polgármesterének határozatáig, 88/2020.(VI.29.), 96/2020.(VI.29.), 98/2020.(VI.29.), 
99/2020.(VI.29.), 100/2020.(VI.29.), 101/2020.(VI.29.), 102/2020.(VI.29.), 
103/2020.(VI.29.), 105/2020.(VI.29.), 107/2020.(VI.29.), 108/2020.(VI.29.), 
112/2020.(VI.29.), 124/2020.(VI.29.), 125/2020.(VI.29.), 126/2020.(VI.29.), 
132/2020.(VI.29.), 133/2020.(VI.29.), 134/2020.(VI.29.), 135/2020.(VI.29.), 
136/2020.(VI.29.), 137/2020.(VI.29.), 138/2020.(VI.29.), 140/2020.(VI.29.), 
141/2020.(VI.29.), 144/2020.(VI.29.), 146/2020.(VI.29.), 147/2020.(VI.29.), 
148/2020.(VI.29.), 149/2020.(VI.29.), 155/2020.(VI.29.), 157/2020.(VII.07.), 
162/2020.(VII.31.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
168/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
169/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
Mezőberény végzett munkájáról szóló XIV. beszámolót elfogadja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
170/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 2019/2020-as tanévben 
végzett munkáját, a tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
171/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2019/2020-as tanévben végzett munkáját, a 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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172/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 2019/2020-as nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 
munkáját megköszöni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
173/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye módosított Szervezeti és Működési Szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a dokumentumot a 
fenntartó nevében aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Kissné Wagner Mária intézményvezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
174/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye módosított Házirendjét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a dokumentumot a 
fenntartó nevében aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Kissné Wagner Mária intézményvezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
175/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a mezőberényi közkifolyók helyzetéről 
pontosított információk beszerzését követően kíván döntést hozni. Felhatalmazza a napirend 
előterjesztőit, hogy a 2020. szeptemberi testületi ülésre készítsék el a pontosított anyagot. 
Felelős: Dr. Onody Gyula képviselő 

Dr. Zuberecz Richárd képviselő 
Határidő: 2020. szeptemberi ülés 
 
 
176/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatot kér új 
Fásítási Terv elkészítésére, továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
177/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKMM 
Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
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szóló 3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében az 1/2020, 
2/2020, 3/2020-as törlési jegyzékeiben felsorolt könyveket törölte. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
178/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítását. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
179/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
180/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván szerződést kötni a Rádió1-el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
181/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat Alapító Okiratának módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
182/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
183/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Idősek Otthonának Házirendjét az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
184/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Idősek Nappali Ellátásának Házirendjét az előterjesztéshez mellékelt formában 
jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
185/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztéshez 
mellékelt formában jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
186/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Szakmai Programjának módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt, az előterjesztéshez mellékelt Szakmai Programot jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
187/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008. (V.26.) sz. rendelet 16. § (1) bekezdés d) 
pontja értelmében Debreczeni Gábor képviselőt delegálja, hogy az Önkormányzatot, mint a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartóját, a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Mezőberény, Juhász Gyula utca 1. sz. alatti Idősek Otthonában az ellátásban 
részesülők érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórumban, tagként képviselje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
188/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 18/2008. (V.26.) sz. rendelet 16. § (1) bekezdés d) 
pontja értelmében Miklósik Ivett képviselőt delegálja, hogy az Önkormányzatot, mint a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartóját, a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Mezőberény, Puskin utca 1. sz. alatti Idősek Otthonában az ellátásban részesülők 
érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórumban, tagként képviselje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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189/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a vezetői megbízással rendelkező 
szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI 
rendelet 1. (2) bekezdés e) pontja alapján felmenti Megyeriné Pénzes Máriát – mint szociális 
szakvizsgával rendelkező személyt, - a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjét, a 
kinevezésével egyidejűleg vállalt szociális ágazati vezetőképzésen való részvételi 
kötelezettsége alól. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
190/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat részére az eredeti létszám előirányzathoz képest további két fő teljes munkaidős 
közfoglalkoztatási álláshelyet engedélyez.  
Felhatalmazza az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
191/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat részére 2020. június 27. napjától engedélyezi 1 fő közalkalmazott fizioterápiás 
asszisztens áthelyezését a nappali ellátás feladatra.  
Felhatalmazza az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
192/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli (közfoglalkoztatási program):  

1 956 920 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 1 956 720 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli 
(közfoglalkoztatási program): 

151 661 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 151 661 Ft /Ei. emelése/ 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli (közfoglalkoztatási program): 

2 108 581 Ft 
Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 2 108 581 /Ei. emelése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát csökkenti (fizioterápia-nappali ellátás): 

1 101 899 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
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072450 kf.:    - 1 101 899 Ft /Ei. csökkentése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát csökkenti (fizioterápia-
nappali ellátás):   196 774 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    - 196 774 Ft /Ei. csökkentése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli (fizioterápia-nappali ellátás): 

1 101 899 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 1 101 899 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli (fizioterápia-
nappali ellátás):  196 774 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 196 774 Ft /Ei. emelése/ 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát csökkenti:                              2 002 190 Ft 
Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    - 2 002 190 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                    2 002 190 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    - 2 002 190 Ft /Ei. csökkentése/ 
Egészségügyi dolgozók egyszeri, 500eFt-os COVID vonatkozású juttatása 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:                              1 175 000 Ft 
2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:  1 175 000 Ft  +  /Ei. emelése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:                                        1 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    + 1 000 000 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:         175 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    + 175 000 Ft /Ei. emelése/ 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:                             1 175 000 Ft 
2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:  1 175 000 Ft  +  /Ei. emelése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:                                       1 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    + 1 000 000 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:         175 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    + 175 000 Ft /Ei. emelése/ 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:                              3 525 000 Ft 
6Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:  3 525 000 Ft  +  /Ei. emelése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:                                        3 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 3 000 000 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:         525 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 525 000 Ft /Ei. emelése/ 
COVID veszélyhelyzet miatti rendelt adagszámok csökkenése a Közétkeztetési Központban 
(PSG, külsős óvodák, egyéb étkeztetés) 
Dologi kiadások előirányzatát /K3/ csökkenti:                                                  14 697 621 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 14 697 621 Ft /Ei. csökkentése/ 
Szolgáltatások ellenértéke /B402/ előirányzatát csökkenti:                              14 697 621 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 14 697 621 Ei. csökkentése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
193/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közte és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 
fennálló és 2020. augusztus 31. napjával lejáró helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést további 1 évre, azaz 2021. augusztus 31-ig meg kívánja 
hosszabbítani. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
 
 
194/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat részére az általa az EMET felé korábbi években felhalmozott működési 
támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt fizetési kötelezettsége (892.680 Ft tőke és 
kamatvonzata) teljesítéséhez a tényleges kamatigény függvényében maximum 1.100.000 Ft 
vissza nem fizetendő működési támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése egyéb működési 
célú tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 

Támogatás biztosítása 2 részletben: 2020.10.06. és 2020.12.08.  
 
 
195/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
072112-0 kf . Orvosi ügyelet KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 500.000 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolg. /K:336/: -500.000 Ft 
Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítás korrigálása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 500.000 Ft-tal 
Orvosi ügyelet fenntartásához kiegészítő fedezet biztosítás korrigálása.. 
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A 122/2020.(VI.29.)sz. határozat E.) alapján biztosított, a 106/2020.(VI.29.)sz. határozatban 
biztosított előirányzathoz viszonyított előirányzat többlet Működési célú tartalékba helyezése. 
/2.000.000 Ft-1.500.000 Ft=500.000 Ft/ 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
052020-3:Szennyvíz elvezetése, szennyvíz hálózati rekonstrukció építési munkái: KÖT 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:/K.352/ csökkentése: 5.952.000 Ft -tal 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 22.045.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése /K:62/+ Dologi össz.-27.997.000 Ft  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-4 Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkái: KÖT. 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 27.997.000 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása /K:71/+Áfa: -27.997.000 Ft  
A 113/2020.(VI.29.)sz. határozat alapján történt fedezetbiztosítás, korrekciója, pontosítása.  
A feladat megvalósítás érdekében a 2 részletezőn lévő fedezet összevonása. 
052020-3:Szennyvíz elvezetése, szennyvíz hálózati rekonstrukció építési munkái részletezőn 
lévő ei. átcsoportosítása a 066020-4 Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkái 
részletezőre. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-18 kf. Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására: Belterületi 
utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása KÖT 
Felújítási kiadási/K7/ előirányzat: csökkentése: 184.562 Ft-tal 
Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 184.562 Ft-tal 
2020. évi költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési tartalék. 
Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítási fedezet korrigálása. 
A 115/2020.(VI.29.) sz. határozat alapján biztosított, a 160/2020.(VII.31.) sz. határozatban 
biztosított előirányzathoz viszonyított előirányzat többlet a 2020. évi költségvetés elkülönített 
intézmény fejlesztési tartalékba helyezése. /8.333.333 Ft-8.148.771 Ft=184.562 Ft/ 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
196/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 1.270.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház kiadásai: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.270.000 Ft-tal 
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Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belüli, helyesbítés, korrekció. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 700.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék 
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében pályázati támogatás ei. 
megelőlegezése visszapótlási kötelezettséggel a Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, 
átszervezési, átalakítási elkülönített működési tartalék terhére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
- 084070-0 kf, Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat megemelése: 150.000 Ft-tal 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 550.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: 550.000 Ft  
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében  
pályázati támogatás ei. megelőlegezése visszapótlási kötelezettséggel a Feladatellátáshoz 
kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített működési tartalék terhére. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 170.000 Ft-tal 
Egyéb fejlesztési tartalék terhére, kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez 
fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység. KÖT. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszk. besz.. /K:64/+Áfa 170.000 Ft 
/Mobil konténer/ beszerzése 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.100.000 Ft-tal 
A Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat EMET felé korábbi években felhalmozott 
Működési támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt fizetési kötelezettsége 
teljesítéséhez támogatás biztosítása (Visszafizetendő tőketartozás: 892.680 Ft és kamatai). 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül 
011140-0 kf Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tev. ÖNK  
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre: /K:506/ei.  megemelése: 1.100.000 Ft-tal 
Nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek egyéb működési tám. nyújtása. 
A Mezőberényi Cigány Nemzetiség Önkormányzat EMET felé korábbi években felhalmozott 
Működési támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt fizetési kötelezettsége 
teljesítéséhez támogatás biztosítása (Visszafizetendő tőketartozás: 892.680 Ft és kamatai) 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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197/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 170.000 Ft-tal 
Egyéb fejlesztési tartalék terhére, kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez 
fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 kf. Óvodai - nevelés ellátás működtetési feladatai KÖT  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszk. besz. /K:64/+Áfa 170.000 Ft 
/Mobil konténer/ beszerzése 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 170.000 Ft-tal 
Egyéb fejlesztési tartalék terhére, kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez 
fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03 kf. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Művelődési 
Központ üzemeltetése. KÖT  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 170.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszk. besz. /K:64/+Áfa 170.000 Ft 
/Mobil konténer/ beszerzése 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető 
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 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
198/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 15.498.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Szociális tartalék terhére: Ellátottak juttatása:107060-1 Rendkívüli települési 
tám.ei.és107060-3-7 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások- Iskolakezdési 
támogatás ei. biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül:  
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Egyéb rendkívüli 
települési tám.:ei  megemelése:.5.498.000 Ft-tal 
107060-3-7 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Iskolakezdési támogatás ei. biztosítása: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás: iskolakezdési támogatás ei  megemelése: 10.000.000 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
199/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a HED-LAND 
Sportcsarnok SE asztalitenisz szakosztálya (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) kérelmét, és 
működésükhöz 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint) összegű támogatást biztosít a 2020. évi 
költségvetés működési tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
200/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben egyetért az ELECTRAPLAN 
Kft. kérelmével, mely szerint a Mezőberény közigazgatási területén található 0103/9, 
0105/29, 0105/27, 0105/28, 0103/8 hrsz. ingatlanokat kiemelt fejlesztési területekké 
nyilvánítsa. 
A Helyi Építési Szabályzat és a Rendezési terv módosítását abban az esetben kezdi meg, 
amennyiben az ingatlantulajdonosok mindegyike kéri az átminősítést, illetve ha a Kft. 
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bemutatja a valamennyi tulajdonossal megkötött adásvételi szerződést, vagy adásvételi 
előszerződést. 
A feltételek teljesülése esetén felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére azzal a megkötéssel, hogy a módosításokkal kapcsolatos költségek a 
Kft.-t terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint  
 
 
201/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Víziközművek 
Energiahatékonyságának Fejlesztése egyedi támogatás lehetősége” tárgyú pályázathoz 
közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátása tárgyú ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képző bontási jegyzőkönyv alapján Dr. Stumpf-Csapó Ágnest (5600 
Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot tette 260.000,- Ft + Áfa = 330.200,- Ft azaz bruttó Háromszázharmincezer-kettőszáz 
Forint ajánlati áron. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2020. évi költségvetés 
egyéb működési tartalék terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős:  Siklósi István polgármester 
 Kis József beruházási csoportvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
202/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „Víziközművek 
Energiahatékonyságának Fejlesztése egyedi támogatás lehetősége” pályázat keretein belül a 
kivitelező kiválasztására lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatban Közbeszerzési 
Bíráló Bizottságot állít fel, és tagjainak az alábbi személyeket bízza meg: 

- Dr. Stumpf-Csapó Ágnes közbeszerzési tanácsadó – bizottság elnöke, 
- Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető – bizottsági tag, 
- Kis József beruházási ügyintéző – bizottsági tag. 

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megbízatása a „Víziközművek Energiahatékonyságának 
Fejlesztése egyedi támogatás lehetősége” pályázat alapján a kivitelező kiválasztására kiírandó 
közbeszerzési eljárás keretén belüli elbírálással kapcsolatosan történik, a megvalósulást 
követően a bizottsági tagok megbízatása megszűnik. 
Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
203/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Víziközművek 
Energiahatékonyságának Fejlesztése egyedi támogatás lehetősége” pályázat keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárással kapcsolatosan Mezőberény Város Önkormányzatának 
Közbeszerzési Szabályzata 4.1. pontja alapján Siklósi István polgármesterre ruházza az alábbi 
jogköröket: 

- ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása, 
- az eljárást lezáró döntés meghozatala. 

Felelős: Siklósi István polgármester   
Határidő: intézkedésre azonnal 
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204/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Agacsi Bt. által készített 
„Mezőberény Kossuth tér növény kiültetési terv”-nek megfelelő megvalósítás mellett dönt. A 
megvalósításra bruttó 3.500.000 Ft fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetés elkülönített 
intézmény fejlesztési támogatás terhére, továbbá megbízza Siklósi István polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a lehetséges kivitelezőkkel. A 383/2019.(XI.25.)sz. határozattal 
elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. pontjában foglaltak tekintetében a 
beszerzésről szóló döntés meghozatalát a polgármesterre ruházza. Megbízza Siklósi István 
polgármestert a legelőnyösebb árajánlatot adó kivitelezővel történő vállalkozói szerződés 
aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a 
képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
205/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt a „Vasút melletti ipari terület 
létesítése Mezőberényben” című, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001 azonosítószámú pályázat 
keretein belül az ajánlattételi felhívás és dokumentáció visszavonása okán (61/2020. (V.14.) 
sz. határozat) Dr. Stumpf-Csapó Ágnes ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szakértőnek 
300.000,- Ft + Áfa, mindösszesen 381.000,- Ft, azaz háromszáznyolcvanegyezer forint 
megbízási díj kifizetéséről a 2020. évi költségvetés működési tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
206/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. részére, az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőberény, Szarvasi u. 
12. sz. (hrsz.: 689) alatti ingatlan 2020. szeptember 1. naptól határozatlan idejű, telephelyként 
történő használatát. 
Felhatalmazza a polgármestert a használatba-adási szerződés módosításának aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
207/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A Város a Tiétek a Város Értetek” 
című EFOP-1.2.11-16-2017-00002 azonosító számú pályázat keretein belül a kapcsolódó 
projekt megvalósításához szükséges „Ifjúsági Cselekvési Program” felülvizsgálatát elfogadja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
208/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy a 11/2020.(III.26.) 
MÖK rendeletben foglaltak alkalmazását változtatás nélkül érvényben tartsa. 
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Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értelem szerint 
 
 
209/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 11/2020.(III.26.) MÖK rendeletet a 
2020. szeptemberi testületi ülésen újra napirendre tűzi. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: 2020. szeptemberi testületi ülés 
 
 
210/2020.(VIII.31.)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. § 
alapján haszonbérbeadásra kijelöli a tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági rendeltetésű 
ingatlanokat: 051/3 hrsz., 0369/29 hrsz., 677/1 hrsz.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
211/2020.(VIII.31.)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. § 
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. § 
alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat: 

- 051/3 hrsz.-ú, 9.394 m2 területű, szántó művelési ágú, 4,88 Ak értékű ingatlant, 
minimum nettó 7000,- Ft+áfa/Ak/év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra. 

- 0369/29 hrsz.-ú 114.704 m2 területű, szántó művelési ágú, 438,17 Ak értékű ingatlant, 
minimum nettó 2500,- Ft+áfa/Ak/év haszonbérleti díjért, 5 éves időtartamra. 

- 677/1 hrsz.-ú 31.731 m2 területű kivett közterületet minimum nettó 80000,- 
Ft+áfa/ha/év használati díjért, 5 éves időtartamra. 

Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2020. október 3. 
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére, vagy külön-külön is benyújtható 
pályázat. 
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 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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212/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete értékesítésre kijelöli az önkormányzat 
tulajdonában álló alábbi ingatlanokat: 

- 083/23 hrsz.-ú, 846 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni rész, 
- 0182/2 hrsz.-ú, 3.8601 m2 területű, szántó művelési ágú, 12/120 tulajdoni rész, 
- 0218/14 hrsz.-ú, 78380 m2 területű, út, legelő művelési ágú, 3537/36117 tulajdoni 

rész, 
- 4891 hrsz.-ú, 1138 m2 területű, kert művelési ágú, 32/72 tulajdoni rész, 
- 4892 hrsz.-ú, 1295 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni rész, 
- 5098 hrsz.-ú, 753 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni rész, 
- 5629 hrsz.-ú, 852 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni rész, 
- 5743 hrsz.-ú, 1834 m2 területű, szőlő és kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni rész, 

ingatlanokat.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nevezett ingatlanok eladási árának 
meghatározásához független ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleményét kérje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
213/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Földgáz energia beszerzése 
Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei számára, a 20 m3/h mérő feletti 
teljesítményű felhasználási helyein, a 2020.10.01-2021.09.30. időszakra” tárgyában kiírt 
ajánlatkérési eljárás nyerteseként az NKM Energia Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 
20.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 8.502.112,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a földgáz energia beszerzésére nettó 
8.502.112,- Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázkettőezer-száztizenkettő forintot biztosít a tervezett 
működési költségvetés terhére, továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert az energia 
kereskedelmi szerződés aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
214/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tanyagondnoki szolgáltatás 
fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül, a fűnyíró/hótoló gép beszerzésére kiírt 
ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Páka-Duplex Bt.-t (5600 Békéscsaba, Pöltenberg u. 17.) 
nevezi meg, mivel ajánlata nettó 751.811,- Ft + Áfa = bruttó 954.800,- Ft a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az eszköz beszerzésére nettó 
751.811,- Ft + Áfa = bruttó 954.800,- Ft, azaz  Kilencszázötvennégyezer-nyolcszáz forintot 
biztosít a 042120-0.TP-1-2018 pályázat keretén belül. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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215/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tanyagondnoki szolgáltatás 
fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül, a notebook, notebooktáska és vezeték nélküli 
nyomtató beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Notebookinfo Kft.-t (5600 
Békéscsaba, Andrássy út 29-33.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 327.395,- Ft + Áfa = bruttó 
415.790,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az eszközök beszerzésére nettó 
327.395,- Ft + Áfa = bruttó 415.790,- Ft azaz Négyszáztizenötezer-hétszázkilencven forintot 
biztosít a 042120-0.TP-1-2018 pályázat keretén belül. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
216/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tanyagondnoki szolgáltatás 
fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül, a betegemelő lift és fürdető háló beszerzésére 
kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Health Project Kft.-t (5800 Mezőkovácsháza, Nyírfa 
u. 46.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 634.300,- Ft + Áfa = bruttó 805.561,- Ft a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az eszközök beszerzésére nettó 
634.300,- Ft + Áfa = bruttó 805.561,- Ft azaz Nyolcszázötezer-ötszázhatvanegy forintot 
biztosít, ebből 805.173 Ft-ot a 042120-0.TP-1-2018 pályázat keretén belül, illetve 388,- Ft-ot 
a 2020 évi költségvetés egyéb felhalmozási célú tartaléka terhére biztosít. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
217/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tanyagondnoki szolgáltatás 
fejlesztése” elnevezésű pályázat keretén belül, a sátor beszerzésére kiírt ajánlatkérési eljárás 
nyerteseként a Bigtents Kft.-t (1104 Budapest, Lavotta u. 6.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 
102.200,- Ft + Áfa = bruttó 129.794,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az eszköz beszerzésére nettó 
102.200,- Ft + Áfa = bruttó 129.794,- Ft azaz Százhuszonkilencezer-hétszázkilencvennégy 
forintot biztosít a 2020. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú tartaléka terhére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tárgyi eszköz megrendelésére, valamint a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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218/2020.(VIII.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete levette napirendről az „Alföldvíz Zrt. 
Közgyűlés napirendi pont” című előterjesztés tárgyalását. 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2020.(IX.01.) önkormányzati 
rendelete a belterületi avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 17/2015.(IV.28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2020.(IX.01.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
219/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 15/2020.(I.27.), 127/2020.(VI.29.), 139/2020.(VI.29.), 

169/2020.(VIII.31.), 170/2020.(VIII.31.), 171/2020.(VIII.31.), 172/2020.(VIII.31.), 
173/2020.(VIII.31.), 174/2020.(VIII.31.), 177/2020.(VIII.31.), 178/2020.(VIII.31.), 
179/2020.(VIII.31.), 180/2020.(VIII.31.), 181/2020.(VIII.31.), 182/2020.(VIII.31.), 
183/2020.(VIII.31.), 184/2020.(VIII.31.), 185/2020.(VIII.31.), 186/2020.(VIII.31.), 
187/2020.(VIII.31.), 188/2020.(VIII.31.), 189/2020.(VIII.31.), 190/2020.(VIII.31.), 
191/2020.(VIII.31.), 193/2020.(VIII.31.), 199/2020.(VIII.31.), 200/2020.(VIII.31.), 
205/2020.(VIII.31.), 206/2020.(VIII.31.), 210/2020.(VIII.31.), 211/2020.(VIII.31.), 
212/2020.(VIII.31.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. a. A mezei őrszolgálat működését javító lehetőségek 
II/2. b. A mezei őrszolgálat működésének kérdései /levéve napirendről/ 
II/3. 2023-as évforduló kiemelt eseményei  
II/4. Közkifolyók üzemeltetésének felülvizsgálata  
II/5. Önkormányzat kezelésében lévő utak közbiztonsági felülvizsgálata 
II/6. A 11/2020.(III.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ 2021. évi ellenőrzési terv elfogadása 
IV./ Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről 
V./ Beszámoló a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról 
VI./ Mezőberény Város Kulturális Koncepciója 
VII./ Mezőberény Város Ifjúsági Koncepciója 
VIII./ Bejelentések 

VIII/1. Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
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VIII/2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

VIII/3. Fedezet biztosítása: Integrált Településfejlesztési Stratégia, Városi bölcsőde 
bővítése – közbeszerzési eljárás rendszerhasználati díj, Városháza 
akadálymentesítése 

VIII/4. Intézményi átcsoportosítások 
VIII/5. 1-5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VIII/6. Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének III. 

számú módosítása 
VIII/7. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2020-2021. nevelési évre szóló 

munkaterve 
VIII/8. Gördülő Fejlesztési Terv 
VIII/9. Általános iskolai körzethatár véleményezése 
VIII/10. Megállapodás hosszabbítása - Destress 
VIII/11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat 2021. 
VIII/12. KEHOP-2.2.2-15-2015-00143 pályázat 
VIII/13. Strandfelújítás 
VIII/14. Tervezési keret biztosítása 
VIII/15. 1. sz. ipari terület üzemeltetőjének kijelölése /sürgősséggel/ 
VIII/16. Rendelkezések hatályon kívül helyezése /sürgősséggel/ 
VIII/17. Egyéb bejelentés 

IX./ Zárt ülés 
IX/1. Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok értékesítése 
IX/2. Ügyeleti szolgálat ellátása 
IX/3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés módosítása 
IX/4. Egyéb bejelentés 

 
 
220/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i zárt ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
221/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
222/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 15/2020.(I.27.), 127/2020.(VI.29.), 
139/2020.(VI.29.), 169/2020.(VIII.31.), 170/2020.(VIII.31.), 171/2020.(VIII.31.), 
172/2020.(VIII.31.), 173/2020.(VIII.31.), 174/2020.(VIII.31.), 177/2020.(VIII.31.), 
178/2020.(VIII.31.), 179/2020.(VIII.31.), 180/2020.(VIII.31.), 181/2020.(VIII.31.), 
182/2020.(VIII.31.), 183/2020.(VIII.31.), 184/2020.(VIII.31.), 185/2020.(VIII.31.), 
186/2020.(VIII.31.), 187/2020.(VIII.31.), 188/2020.(VIII.31.), 189/2020.(VIII.31.), 
190/2020.(VIII.31.), 191/2020.(VIII.31.), 193/2020.(VIII.31.), 199/2020.(VIII.31.), 
200/2020.(VIII.31.), 205/2020.(VIII.31.), 206/2020.(VIII.31.), 210/2020.(VIII.31.), 
211/2020.(VIII.31.), 212/2020.(VIII.31.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
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223/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete „A mezei őrszolgálat működést javító 
lehetőségek” előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
224/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Laposi kertekre 
kidolgozza a „Legszebb kert” programot, amelyet 2021-től kíván alkalmazni.  
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dévényi Csilla képviselő 
Határidő: 2021. januári testületi ülésre 
 
 
225/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Mezőberény Város 
újratelepülésének 300. évfordulójáról – 2023. év – való megemlékezés részleteiről szóló 
beszámolót. Megbízza Körösi Mihály alpolgármestert, hogy az abban foglaltak végrehajtását 
kezdje meg. Az elvégzett munkáról a 2021. szeptemberi testületi ülésen számoljon be. 
Felelős: Körösi Mihály alpolgármester 
Határidő: Előrehaladástól függően, de legkésőbb 2021. szeptemberi testületi ülés 
 
 
226/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete összesen maximum 2.000.000,- Ft 
forrást biztosít a Mezőberény története 3. munkacímű kötet szerzői díjazására a következő 
részletezéssel: 

- 2020. évi tartalék terhére maximum 500.000,- Ft (azaz ötszázezer forint) összeget a 
szerzőkkel való szerződéskötést követő 30 napon belüli kifizetéssel a szerzői 
honoráriumok előlegének kifizetésére, 

- 2021. évben a költségvetésbe tervezetten maximum 500.000,- Ft (azaz ötszázezer 
forint) összeget a szerzői honoráriumok 2. előleg számláinak kifizetésére, 

- 2022. évben a költségvetésbe tervezetten maximum 1.000.000,- Ft (azaz egymillió 
forint) összeget a szerzői honoráriumok végszámláinak kifizetésére. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a biztosított összeg erejéig a 
szerzőkkel szerződést kössön a Mezőberény története 3. munkacímű kötetének megírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
227/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közkifolyók üzemeltetésének 
felülvizsgálatát elvégezte, és megállapítja, hogy – a jelen állapothoz képest - további három 
helyen szükséges közkifolyót, vízvételi helyet (az Ókert utcán - 47. sz. főút felőli végén 
közkifolyót; Tulipán utcán a már előkészített díszkutat és a Tó utcai játszótérnél ivókutat) 
üzemeltetni, üzembe helyezni, kialakítani, melynek fedezetéül bruttó 1.500.000 forintot, azaz 
bruttó egymillió-ötszázezer forintot biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetése 
általános tartaléka terhére.  A Képviselő-testület egyúttal adategyeztetést rendel el az 
ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.-vel a mezőberényi közkifolyók, egyéb 
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közterületi vízvételi helyek státuszára, helyére, állapotára vonatkozóan. A képviselő-testület 
felhatalmazza és felkéri Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések – így különösen 
árajánlatok beszerzése, tervezés és kivitelezés megrendelése a biztosított forrás erejéig és 
szerződések megkötése, további szükséges képviselő-testületi döntések előkészítése, a 
víziközmű-szolgáltatóval folytatandó adategyeztetés - megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
228/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében az alábbi feladatokat végrehajtja: 
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése: 
Illyés Gy. u. – Thököly u. kereszteződésnél 
Madár u. – Vésztői u. kereszteződésnél 
Nyárfa u. – Kérhalom u. kereszteződésnél 
Nyárfa u. – Szent J. u. kereszteződésnél 
Malom u. – Rózsa u. kereszteződésnél 
Illyés Gy. u. – Erkel F. u. kereszteződésnél 
Illyés Gy. u. – Vörösmarty u. kereszteződésnél 
Vésztői út- Madár u. kereszteződésnél 
Vésztői út – Könyök u. kereszteződésnél 
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kereszteződéshez történő közelebb helyezése: 
Madách u. – Puskin u. kereszteződésnél 
Kinizsi u. – Köröstarcsai út kereszteződésnél 
Nádas u. – Kinizsi u. kereszteződésnél 
Madách u. – Árpád u. kereszteződésnél 
Deák F. u. – Vadász u. kereszteződésnél 
Illyés Gy. u. – Várkonyi u. kereszteződésnél 
Békési út – Tavasz u. kereszteződésnél 
Belencéresi u. – Báthory u. kereszteződésnél 
Áchim u. – Kereszt u. kereszteződésnél 
Jeszenszky u. – Thököly u. kereszteződésnél 
Liget u. – Kastély köz kereszteződésnél 
Kossuth tér – Fortuna tér kereszteződésnél 
Liget tér – Liget utca kereszteződésnél 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla elhelyezése: 
Ady u. – Vadász u. kereszteződésnél 
Csabai út – Sas-köz kereszteződésnél 
Csabai út – Arany J. u. kereszteződésnél 
Csabai út – Vásártér u. kereszteződésnél 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kereszteződéshez történő közelebb helyezése: 
Vasút u. – Rákóczi sgt. kereszteződésnél 
„Kijelölt gyalogos átkelőhely” kialakítása jelzőtáblával és útburkolati jel felfestésével: 
Sport u. – Hajnal u. 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kereszteződéshez történő közelebb helyezése, 
valamint azok vonalában útburkolati jellel történő megerősítése: 
Sport u. – Hajnal u. 
„Megállni és várakozni tilos” jelzőtábla elhelyezése: 
Tó u. – Bonyhai Benjámin u. gyalogos oldalon 
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Tó u. – Bartók Béla u. kereszteződésnél 
Tessedik Sámuel u. – Tessedik tér kereszteződésnél 
Tessedik Sámuel u. – Liget tér kereszteződésnél 
A fentieken túl elvégzi: 
Jeszenszky u. – Galilei kereszteződésénél:  „Kivéve áruszállítás” kiegészítő tábla eltávolítását 
Luther u. – Rákóczi sgt. kereszteződésénél: „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla cseréjét 
Madách u. – Petőfi út kereszteződésénél: „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát takaró faág 
eltávolítását 
Thököly úton: „Súlykorlátozás 3,5 t” jelzőtábla elhelyezését 
Luther téren lévő parkolónál: 2 db „mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére 
fenntartott várakozóhely” jelzőtábla elhelyezését 
Malom u. – Kérhalom u. kereszteződésénél: „Elsőbbségadás kötelező” tábla cseréjét 
Hajnal u. (Sport italbolt előtt): „Megállni tilos” jelzőtábla cserjét 
Mátyás király u. 2. szám előtt: „Gyermekek” jelzőtábla eltávolítását  
Választóvonal felfestése és megerősítése a Békési út 1. számtól a Takarékszövetkezetig. 
A Takarékszövetkezet után „Megállni tilos” jelzőtábla elhelyezése a padkán megállni tilos 
kiegészítéssel. 
A Békési út 4. szám előtt „Kerékpárút és gyalogút” jelzőtábla kihelyezése. 
Győri J. utcát egyirányúsítja, a behajtás irányát a Puskin utcából határozza meg Győri J. utca 
és az abba torkolló egyirányú forgalmi út kereszteződésénél „Kötelező haladási irány”-t jelző 
tábla kihelyezésével, Fortuna tér (SPAR) felől behajtani tilos tábla elhelyezésével. 
Győri J. utca Spar felöli kereszteződésénél közlekedési tükröt helyez el. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat kezelésében lévő 
utak közbiztonsági felülvizsgálata alapján a szükséges intézkedések megvalósításra bruttó 
1.500.000,- Ft fedezetet biztosít dologi kiadási előirányzatként a 045160-0 Utak és alagutak 
üzemeltetése és fenntartása KÖT, részletező számra a 2020. 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 
 
 
229/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azt a határozati 
javaslatot, miszerint Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
11/2020.(III.26.) MÖK sz. rendeletet a következő testületi ülésen újratárgyalja. 
 
 
230/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a 11/2020.(III.26.) MÖK 
rendelet módosítását. 
 
 
231/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
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232/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2021. évi éves ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint elfogadja azzal, hogy a közbeszerzési eljárások ellenőrzése terjedjen ki a Békési úti és 
a Mikszáth Kálmán utcai bérlakások közbeszerzésére. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző  
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2021. évi zárszámadás időpontja 
 
 
233/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Közterület-
felügyeletének 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
234/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. tevékenységéről szóló beszámolót azzal, hogy a Kft. beszámolójában 
jelzett hiány megszüntetésére tegyen intézkedéseket az ügyvezetés, illetve a képviselő-testület 
felkéri a Kft. felügyelőbizottságát, hogy segítse az ügyvezetőt megoldások keresésében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
235/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény Város 
Kulturális Koncepciója 2021-2025. című dokumentumot az előterjesztéshez mellékelt 
formában. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
236/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény Város 
Ifjúsági Koncepciója 2021-2025. című dokumentumot az előterjesztéshez mellékelt formában. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
237/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja és a 
395/2019.(XII.19.)sz. határozattal elfogadott Szabályzatot hatályon kívül helyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Azonnal 
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238/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9.§ a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 10.§ (5) 
bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra – a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt 
formában jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
239/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat Integrált település 
fejlesztési stratégiájának felülvizsgálatához bruttó 1.000.000,- Ft fedezetet biztosít dologi 
kiadási előirányzatként a 066020-113: Mezőberény Város Integrált településfejlesztési 
stratégiájának /ITS/ elkészítése KÖT, részletező számra a 2020. 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 
 
 
240/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 
azonosító számú Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben című projekt kapcsán a 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges, pályázati forrásból nem elszámolható 
rendszerhasználati díjhoz bruttó 50.800,- Ft fedezetet biztosít dologi kiadási előirányzatként a 
104031-0 kf. Bölcsődei férőhelyek bővítése: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011/ Mb. Puskin u. 
11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítéséhez KÖT, részletező számra a 2020. 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 
 
 
241/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városháza épületének felújítása 
Mezőberényben című, TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00002 azonosító számú pályázat 
akadálymentesítési munkáinak elvégzéséhez fedezet kiegészítésként bruttó 1.000.000,- Ft 
fedezetet biztosít felújítási kiadási előirányzatként a 013350-12 Városháza épületének 
felújítása KÖT, részletező számra a 2020. évi költségvetés elkülönített intézmény fejlesztési 
tartaléka  terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 



188 

242/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
[ 2db hőmérő vásárlás HSNY feladatra ] 
Beruházások /K63/ előirányzatát megemeli:                                                         27 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 27.000 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                         27 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 27.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Védőnői béremelés 2020. 11. hónaptól, összesen 1 hó 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:                                325 941 Ft 
2Fő, TB alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:  325.941  +  /Ei. emelése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:                                          282 200 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 282.200 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:          43 741 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 43.741 Ft /Ei. emelése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
243/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 139.450 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+ÁFA -139.450 Ft: 
Szerver beszerzés maradványának átcsoportosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 139.450 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+ÁFA +139.450 Ft 
Egyéb informatikai eszköz beszerzése: 
B.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 kf, Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 16.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K337/ -16.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
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041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 16.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K337/ +16.000 Ft 
C.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091140-0 kf, Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 19.310 Ft-tal 
Kapott kamat:/B:408/ 201 Ft 
Egyéb műk. bevételek ÁFA:/B:411/ 19.109 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 kf, Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 19.310 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: 201 Ft 
Közüzemi díjak. /K:331/: 19.109 Ft 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-02 kf. Rendezvények. KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
 műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 345.634- Ft-tal 
Diákmunkához biztosított tám  
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 kf. Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 299.250 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 46.384 Ft-tal 
Diákmunkához biztosított tám. terhére 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-05. Programok szolgáltatásban. ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 240.000 Ft-tal 
Szolgáltatások bevétele(belépő jegy.) :/B:402/ +188.976 Ft 
Áfa bevétel:/B:406/ +51.024 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-05. Programok szolgáltatásban. ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 240.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +188.976 Ft 
Művészeti tevékenység. 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +51.024 Ft 
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-05. Programok szolgáltatásban. ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.066.800 Ft-tal 
Szolgáltatások bevétele. :/B:402/ +840.000 Ft 
Kulturális élményeket az utcára 
Áfa bevétel:/B:406/ +226.800 Ft 
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és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-05. Programok szolgáltatásban. ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 666.800 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +50.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +376.500 Ft 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +13.500 Ft 
Fizetendő Áfa /K:352/: +226.800 Ft 
082092-03. Berény napok és egyéb nagyrendezvények. KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 400.000 Ft-tal 
Szolgáltatások bevétele. :/B:402/ -400.000 Ft 
Berény napok. 
G.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-07. Erzsébet tábor KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 217.786 Ft-tal 
Szolgáltatások bevétele:/B:402/ +76.535 Ft 
Fizetendő Áfa:/B:406/ +20.665 Ft 
Áfa visszatérítés:/B:407/ +120.586 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-07. Erzsébet tábor KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat : megemelése: 217.786  Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +20.000 Ft 
Ag. eszk. besz. táborokhoz. 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +60.787 Ft 
Oktató díja 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +16.413 Ft 
Fizetendő Áfa /K:352/: +120.586 Ft 
H.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 kf. Könyvtári szolgáltatás : KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 128.400 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 19.902 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 kf. Rendezvények: KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 128.400 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 19.902 Ft-tal 
I.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatás :Könyvtár üzemeltetés KÖT  
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat csökkentése: 150.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa -150.000 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzatának átcsoportosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
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082091-03 kf. Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:Művelődési 
Központ üzemeltetése:: KÖT 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 150.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa +150.000 Ft 
A riasztó rendszer bővítéséhez fedezet biztosítása  
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető, 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző, 
 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
244/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
 műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 2.108.570- Ft-tal 
Diákmunkához biztosított tám  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás ÖNK 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 1.825.600 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 282.970 Ft-tal 
Diákmunkához biztosított tám. terhére 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Város és község gazdálkodás KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Fejezeti kezelésű EU-s programokra 
 műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 560.000- Ft-tal 
Terület alapú támogatás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 560.000 Ft-tal 
Terület alapú támogatás előirányzatával az Egyéb működési tartalék állomány megemelése. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041233-1 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás-képzés KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
 műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 935.086- Ft-tal 
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Képzéshez biztosított tám  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-1 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás-képzés KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 859.361 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 75.725 Ft-tal 
Képzéshez biztosított tám. terhére 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatás KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 1.213.600Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -1.011.000 Ft 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: -202.600 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.213.600 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +47.000 Ft 
Közüzemi díjak /K:331/: +549.000 Ft 
Karbantartási kisjav. szolg. /K:334/: +24.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +291.000 Ft 
Előzetesen felsz. Áfa /K:351/: +202.600 Ft 
Egyéb dologi kiadás. /K:355/: +100.000 Ft 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.768.819 Ft-tal 
Kiszámlázott Áfa:/B:406/ 1.768.819 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 1.768.819 Ft-tal 
fizetendő Áfa. /K:352/: 1.768.819 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK 
Felhalmozási bevételek/B:5/ előirányzat megemelése: 6.551.181 Ft-tal 
Ingatlanok értékesítése:/B:52/ 6.551.181 Ft 
Bérlakások értékesítése. 
- Mb. Luther u. 1. II./7lakás értékesítése, 
- Mb. Mátyás király. utca 10 sz. lakás értékesítése, 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 6.551.181 Ft-tal 
Elk. felhalmozási tartalék:Egyéb bérlakás értékesítés bevételéből elk. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái KÖT 
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Működési bevétel /B4/ KÖT  megemelése: 5.043.523,- Ft-tal 
Szolgáltatás. ellenértéke.:/B:402/ +2.300.000 Ft 
Fizetendő ÁFA:/B:406/ +615.000 Ft 
Visszaigényelt Áfa.:/B:407/ +2.128.523 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT 
Felújítási kiadások /K7/ KÖT megemelése: 3.763.523,- Ft-tal 
Ingatlanok felújítása /K:71/: +2.963.400 Ft 
Felújítási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: +800.123 Ft 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.280.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +665.000 Ft 
Biztosítási díj 
ÁFA befizetés /K:352/: +615.000 Ft 
(Alföldvíz Zrt. hálózat felújítási munkáinak és dologi kiadás teljesítésének (biztosítási díj) 
fedezete működési bevétel emelésterhére) 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása. KÖT 
Működési bevétel /B4/ KÖT  megemelése: 2.032.000,- Ft-tal 
Bérbeadás.:/B:402/ +1.500.000 Ft 
Közvetített szolgáltatás.:/B:403/ +100.000 Ft 
Fizetendő ÁFA:/B:406/ +432.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.032.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +1.070.000 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +290.000 Ft 
ÁFA befizetés /K:352/: +672.000 Ft 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat megemelése mellett, Működési bevételek/B:4/ előirányzat 
megemelése. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 2.120.000 Ft-tal 
Egyéb bevétel.:/B:411/ +2.120.000 Ft 
Bírság visszatérítése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.095.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +2.095.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
096015-0 kf. Közétkeztetési központ felújítása.: KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 25.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +25.000 Ft 
Bank költség. 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
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013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 1.376.000 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ +265.000 Ft 
Kémény felülvizsgálat. 
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ 375.000 Ft 
Földhaszonbérleti díj. 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 101.000 Ft 
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ 500.000 Ft 
DIGI bérleti díj. 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 135.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 236.000 Ft-tal 
ÁFA befizetés /K:352/: +236.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.140.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék 
A 013350-0 kf. Vagyonnal való gazdálkodás. részletezőt érintően működési bevételi ei. 
emelés mellett a Dologi kiadási ei megemelése illetve az Egyéb működési tartalék: 
előirányzatának megemelése. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK 
Felújítási kiadások /K7/ KÖT csökkentése: 352.850,- Ft-tal 
Ingatlanok felújítása /K:71/: -277.835 Ft 
Felújítási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: -75.015 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 352.850 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/ +277.835 Ft 
Beruházási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: +75.015 Ft 
Átcsoportosítás kutya kennelre. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 77.954 Ft-tal 
ÁFA befizetés: Ford. Áfa/K:352/: -77.954 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 77.954 Ft-tal 
Beruházási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: +77.954 Ft 
Átcsoportosítás fordított áfa miatt. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 45.483 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére a 041237-6 kf. Helyi sajátosságú  
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Közfoglalkoztatási mintaprogram Felújítási és Beruházási előirányzatainak megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 13.883 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/ +5.000 Ft 
Beruházási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:67/: +8.883 Ft 
Felújítási kiadások /K7/ KÖT megemelése: 31.600,- Ft-tal 
Ingatlanok felújítása /K:71/: +24.882 Ft 
Felújítási. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:74/: +6.718 Ft 
A pályázatban nem elszámolható költségek fedezetére 
K.) 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata  kiadási előirányzatán belül 
084032-0 -2 kf .:Sport rendezvények támogatása: előirányzatának megemelése. ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei. csökkentése: 250.000 Ft-tal 
Támogatás lemondás /COVID veszély helyzet miatt/ és visszautalása 
- Mezőberényi Kosárlabda Klub részére: -250.000 Ft 
a Molnár Miklós Emléktorna" rendezvény 
megvalósításához biztosított támogatás lemondása és visszautalása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 250.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Sport rendezvények támogatásához. 
Mezőberényi Kosárlabda Klub részére a Molnár Miklós Emléktorna" rendezvény 
megvalósításához biztosított támogatás lemondása és visszautalása 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
245/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
- 084070-0 kf, Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002  
Dologi kiadási /K3/ előirányzat csökkentése: 4.492.000 Ft-tal 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 508.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: -508.000 Ft  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék 
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében pályázati támogatás ei. 
megelőlegezése visszapótlási kötelezettséggel biztosított előirányzat visszapótlása a 
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Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített működési 
tartalékra. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 500.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint 
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2020. évi kiegészítő  
általános működési támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 500.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K:512 
A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2020. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
086010-0 kf. Határon túli magyarok egyéb tám. Bethlen Gábor pályázat ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
 műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 600.000- Ft-tal 
BGA: Bethlen Gábor pályázat: Testvér-települési programok és együttműködések: 
"Összetartozunk" programra,/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 kf..Határon túli magyarok egyéb tám. Bethlen Gábor pályázat ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 600.000 Ft-tal 
BGA: Bethlen Gábor pályázat: Testvér-települési programok és együttműködések: 
"Összetartozunk" programra, 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
246/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT  megemeli: 795.295. Ft-tal 
(2020. május, június, július havi kulturális illetménypótlék) 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 795.295 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
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B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 207.147 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 188.453 Ft-tal 

 (2020. május, június, július havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 395.600 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 9.814 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 382.281 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.505 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 8.400 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  1.414 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 327.200 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 55.081 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.755 295 
 102031 korm.funkc. 11.685 2.000 
 102023 korm.funkc. Ö 134.107 22.482 
 074031 korm.funkc. 51.570 8.680 
 104042-1 korm.funkc. 29.190 4.914 
 101222 korm.funkc. Ö 390 66 
 104042-2 korm.funkc. 29.190 4.914 
 107052 korm.funkc. 975 132 
 107051 korm.funkc. 3.498 583 
 096025 korm.funkc. Ö 1.777 302 
 066020 korm.funkc. Ö 24.913 4.189 
 096015 korm.funkc. 37.565 6.426 
 104035 korm.funkc. 390 66 
 107055 korm.funkc. Ö 195 32 
  327.200 55.081 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 3.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 505 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 082044-02 korm.funkc. 780 132 
 082063-01 korm.funkc. 330 55 
 082091-03 korm.funkc. 1.080 182 
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 082092-02 korm.funkc. 810 136 
  3.000 505 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c. kv. tám. és kieg. tám. előir.-át /B111/KÖT  megemeli: 32.596 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 7.711 Ft-tal 

 (2020. május, június, július havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 34.500 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 5.807 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 27.900 4.696 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 6.600 1.111 
  34.500 5.807 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 4.866.066 Ft-tal 

/B1131/ÖNK megemeli: 6.932.049 Ft-tal 
 (2020. május, június, július havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 11.798.115,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 11.798.115,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

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

(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 10.098.401 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.699.714 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 1.069.030 179.801  
 104042-2 korm.funkc. 628.968 105.877  
 107052 korm.funkc. 752.503 126.601 
  096015 korm.funkc.  333.021 56.058 
 074031 korm.funkc. 111.006 18.685 
 104035 korm.funkc. 37.002 6.228 
 107051 korm.funkc. 37.002 6.228 
 107055 korm.funkc. Ö 74.463 12.474  
 102031 korm.funkc. 922.764 155.332  
 104031 korm.funkc. 273.861 46.099  
 101222 korm.funkc. Ö 703.515 118.424  
 102023 korm.funkc. Ö 5.155.266 867.907 
  10.098.401 1.699.714 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
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018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 538.308,- Ft-tal 
 (2020. május, június, július havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 538.308,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 538.308,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 461.494 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 76.814 Ft-tal 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

031030-0 Közterület rendjének fenntartása 
Működési célú átvett pénzeszköz /B65/KÖT  megemeli: 750.000,- Ft-tal 

 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

031030-0 Közterület rendjének fenntartása KÖT 
 Személyi juttatás  /K1/  megemeli: 649.351,- Ft-tal 
 Járulékok /K2/ megemeli: 100.649,- Ft-tal 
G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ megemeli: 3.124.800,- Ft-tal 
 (Bölcsődei pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
 Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/  megemeli: 3.124.800,- Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/  megemeli: 3.124.800,- Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 104031 bölcsődei ellátás  
 Személyi juttatás /K1/ megemeli: 2.919.356,- Ft-tal 
 Járulékok /K2/ megemeli: 205.444,- Ft-tal 
H) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Helyi önkorm. működésének ált. tám. /B111/ megemeli: 659.750,- Ft-tal 
 Köznevelési feladatok támogatása /B112/ megemeli: 11.839.392,- Ft-tal 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ megemeli: 17.361.850,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Család- és gyermekjóléti szolg.:  672.000,- 
 Szociális étkeztetés:  22.000,- 
 Házi segítségnyújtás:  1.716.000,- 
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 Tanyagondnoki szolgálat:  229.000,- 
 Nappali ellátás:  2.187.000,- 
 Támogató szolgálat:  900.000,- 
 Bölcsőde támogatása:  1.483.850,- 
 Bentlakásos támogatás:  10.152.000,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ megemeli: 2.196.480,- Ft-tal 
 Könyvtári és közművelődési fel. tám. /B114/ megemeli: 4.420.400,- Ft-tal 
 (2020. évi 23. kiegészítő felmérés alapján bértámogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 36.477.872 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 659.750 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 11.839.392 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 19.558.330 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 4.420.400 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 011130-0 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 571.212 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  88.538 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 10.250.556 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  1.588.836 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 16.775.614 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 2.782.716 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.272.708 211.142 
 102031 korm.funkc. 1.822.626 302.374 
 102023 korm.funkc. Ö 8.707.744 1.444.256 
 104042-1 korm.funkc. 576.379 95.621 
 101222 korm.funkc. Ö 940.387 156.010 
 107052 korm.funkc. 1.432.893 237.717 
 096015 korm.funkc. 1.883.935 312.545 
 107055 korm.funkc. Ö 138.942 23.051 
  16.775.614 2.782.716 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 3.791.377 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 629.023 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
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 082042-00 korm.funkc. 389.618 64.641 
 082044-01 korm.funkc. 661.503 109.750 
 082091-03 korm.funkc. 588.525 97.641 
 082092-02 korm.funkc. 1.204.210 199.789 
 082093-02 korm.funkc. 947.521 157.202 
  3.791.377 629.023 
I) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 

900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 30.526.412 Ft-tal 
Általános működési tartalék előirányzatát /K513/ 

és ezzel egyidejűleg az állami támogatással kiváltott Önkormányzati támogatást csökkenti: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 30.526.412 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 659.750 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 11.839.392 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 13.606.870 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 4.420.400 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
1. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 011130-0 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/  571.212 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/   88.538 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/  10.250.556 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/   1.588.836 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/  11.671.008 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  1.935.862 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 102023 korm.funkc. Ö 8.707.744 1.444.256 
 101222 korm.funkc. Ö 940.387 156.010 
 096015 korm.funkc. 1.883.935 312.545 
 107055 korm.funkc. Ö 138.942 23.051 
  11.671.008 1.935.862 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/  3.791.377 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  629.023 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 082042-00 korm.funkc. 389.618 64.641 
 082044-01 korm.funkc. 661.503 109.750 
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 082091-03 korm.funkc. 588.525 97.641 
 082092-02 korm.funkc. 1.204.210 199.789 
 082093-02 korm.funkc. 947.521 157.202 
  3.791.377 629.023 
J) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ csökkenti: 1.608.600 Ft-tal 

 - bölcsőde támogatás: -488.600 Ft 
 - bentlakásos ellátások: -1.120.000 Ft 

 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám. /B1132/KÖT/ csökkenti: 676.285 Ft-tal 
- gyermekétkeztetés: -676.285 Ft 

 2020. évi szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatások májusi felmérése 
alapján 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
 Központi irányítószerv tám. folyósítása KÖT /K915/  csökkenti: 2.284.885,- Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás KÖT/B816/  csökkenti:2.284.885,- Ft-tal 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 2.285.285,- Ft-tal 
 Ezen belül:  
 102023 bentlakásos ellátás: -1.120.000,-   
 104031 bölcsődei ellátás: -489.000,-    
 096015 gyermekétkeztetés: -676.285,-    
 Személyi juttatások /K1/ 104031 bölcsődei ellátás megemeli: 400,- Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
247/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.195.192 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: 
082093-02 kf. Közművelődés,egész életre kiterjedő tanulás,amatőr művészetek: csoportok: 
KÖT részletezőt érintően : végkielégítés fizetési kötelezettség teljesítéséhez a  Személyi 
juttatások kiadási ei. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése: 3.195.192 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
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018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 3.195.192 Ft-tal 
082093-02 kf. részletezőt érintően: végkielégítés fizetési kötelezettség teljesítéséhez a 
Személyi juttatások kiadási ei. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. megemelése. 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082093-02 kf. Közművelődés,egész életre kiterjedő tanulás,amatőr művészetek: csoportok: 
KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 2.766.400 Ft-tal 
K:1105: Végkielégítés 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 428.792 Ft-tal 
Végkielégítés fizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
B.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 100.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K337/+Áfa -100.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT. 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 100.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa +100.000 Ft 
4 db infrahőmérő beszerzése. 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-07 kf. Közművelődés , Hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása Csoóri Sándor pályázat. KÖT  
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 200.000 Ft-tal 
Belföldi kiküldetés- Úti költség kiadás /K341/ -200.000 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése előirányzatához átcsoportosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-07 kf. Közművelődés, Hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása Csoóri Sándor pályázat. KÖT 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 200.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa +200.000 Ft 
/Diktafon, kottatartó állványok, szekrények./ 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék: 
A 082091-1 kf. Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulójával kapcsolatos 
megemlékezés-ünnepség előkészületének kiadásai: részletezőt érintően Egyéb működési 
tartalék: előirányzatának csökkentése terhére a Dologi kiadási ei megemelése  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
A 082091-1 kf. Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulójával kapcsolatos 
megemlékezés-ünnepség előkészületének kiadásai KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
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Egyéb szolgáltatások. /K:337/+Áfa +2.000.000 Ft 
Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulójával kapcsolatos megemlékezés-ünnepség 
előkészületéhez fedezet biztosítás. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés. 
 
 
248/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 2020/2021. nevelési évre szóló munkatervét megismerte, az abban foglaltakat 
megfelelőnek tartja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a dokumentumot a 
fenntartó nevében aláírja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
249/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. javaslatával 
a szennyvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.  
A Képviselő-testület a szennyvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2021-2035 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 
 
 
250/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. javaslatával 
az ivóvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2021-2035 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.  
A Képviselő-testület az ivóvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2021-2035 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 
 
 
251/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI 
rendelet 24.§ (1) bekezdése alapján, a Gyulai Tankerületi Központ által a 2020/2021. tanévre 
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megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásával 
egyetért. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. október 15. - értesítésre 
 
 
252/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. május 31.-ig meghosszabbítja a 
Német Geológiai Kutatóintézettel (GFZ) a DESTRESS Demonstration of soft stimulation 
treatments of geothermal reservoirs projektben való részvételről 2018.július 12-én kötött 
megállapodást. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
253/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához.  
A Képviselő-testület felhívja az érintett fiatalok figyelmét, hogy felsőoktatási tanulmányok 
folytatásának támogatására, indokolt esetben, a továbbiakban is lehet kérelmet benyújtani 
Mezőberény Város polgármesteréhez címezve. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
254/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00143 számú, „Mezőberény szennyvíztisztító 
telep fejlesztése” megnevezésű pályázat Konzorciumi Együttműködési Megállapodást aláírja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
255/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy külön tárgyalja a 
Kálmán Fürdő nyugati telekhatárán történő kerítésépítést és a strandfelújítást. 
 
 
256/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán Fürdő nagymedence 
felújítására maximum bruttó 14.286.336,- Ft forrást biztosít a 2020. évi költségvetés 
intézmény fejlesztési tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
257/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Tervezési keret biztosítása” 
tárgyában úgy dönt, hogy a Mikszáth Kálmán u. 3 sz. alatti ingatlan épületgépész tervezési 
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munkák megvalósítására bruttó 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forintot biztosít a  2020. évi 
költségvetés általános működési tartalék terhére, továbbá megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a lehetséges tervezőkkel. A 383/2019.(XI.25.)sz. 
határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. pontjában foglaltak 
tekintetében a beszerzésről szóló döntés meghozatalát a polgármesterre ruházza. Megbízza 
Siklósi István polgármestert a legelőnyösebb árajánlatot adó tervezővel történő tervezési 
szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a 
képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Rábai Bálint beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
258/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, belterület 6002/1., 
6002/2., 6003/1., 6003/2., 6003/3. helyrajzi számok alatt nyilvántartott ipari terület 
üzemeltetőjének 2020. szeptember 29. naptól határozatlan időre kijelöli a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft.-t. 
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
259/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 5650 Mezőberény, a 083/23, 
083/37, 0182/2 12/120 tulajdoni rész, 0218/14 3537/36117 tulajdoni rész, 4891 32/72 
tulajdoni részét, 4892, 5098, 5435/1 1/4 tulajdoni részét, 5435/2, 5435/3, 5629 és az 5743 
hrsz-ú. önkormányzati tulajdonú ingatlanokat kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az értékesítés 
az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 
16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 17.§ (3) bekezdése alapján versenyeztetési eljárás 
lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az alábbi önkormányzati tulajdonban 
álló ingatlanokat, ingatlanrészeket:  

- 083/23 hrsz.-ú, 846 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum 
nettó 1.000.000 Ft + áfa eladási áron. 

- 083/37 hrsz.-ú, 862 m2 területű, szántó művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum 
nettó 1.100.000 Ft + áfa eladási áron. 

- 0182/2 hrsz.-ú, 3.8601 m2 területű, szántó művelési ágú, 12/120 tulajdoni részét 
minimum nettó 500.000 Ft + áfa eladási áron. 

- 0218/14 hrsz.-ú, 78380 m2 területű, út, legelő művelési ágú, 3537/36117 tulajdoni 
részét minimum nettó 300.000 Ft + áfa eladási áron. 

- 4891 hrsz.-ú, 1138 m2 területű, kert művelési ágú, 32/72 tulajdoni részét minimum 
nettó 11.555 Ft + áfa eladási áron. 

- 4892 hrsz.-ú, 1295 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 
29.000 Ft + áfa eladási áron. 
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- 5098 hrsz.-ú, 753 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 
17.000 Ft + áfa eladási áron. 

- 5435/1 hrsz.-ú, 1232 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/4 tulajdoni részét minimum 
nettó 8.600 Ft + áfa eladási áron. 

- 5435/2 hrsz.-ú, 299 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum 
nettó 8.300 Ft + áfa eladási áron. 

- 5435/3 hrsz.-ú, 299 m2 területű, szőlő művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum 
nettó 8.300 Ft + áfa eladási áron. 

- 5629 hrsz.-ú, 852 m2 területű, kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét minimum nettó 
19.000 Ft + áfa eladási áron. 

- 5743 hrsz.-ú, 1834 m2 területű, szőlő és kert művelési ágú, 1/1 tulajdoni részét 
minimum nettó 42.000 Ft + áfa eladási áron. 

Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2020. október 31. 
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére, vagy külön-külön is benyújtható 
pályázat. 
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 
vételére”. 
Az ingatlanokkal 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 
 
 
260/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2021. január 1-től egy 
év időtartamra hatályos „Feladat Átadási/Átvételi Szerződés Központi Orvosi ügyeleti 
szolgálatának ellátására” szerződést köt az Alföld Ambulance Kft.-vel, Békési központból 
orvosi felügyelt mentőpont szolgáltatás ellátására.  
A szerződésben kerüljön kikötésre: 

- a központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának időtartama munkanapokon 16.00 
órától másnap reggel 08.00 óráig, illetve munkaszüneti napokon és ünnepnapokon 
08.00 órától másnap 08.00 óráig folyamatosan, 24 órában kerüljön meghatározásra. 

- Mezőberényben a Széchenyi utca 1. sz. alatti helyszínen a szolgáltató Kft. 
mentőtiszttel és asszisztenciával oldja meg a feladatot,  

- a rendelkezésre bocsájtott épületrészt térítés mentesen biztosítja az önkormányzat, a 
rezsi a szolgáltatót terheli,  

- a szolgáltatásért a NEAK finanszírozáson felül az önkormányzat 2021. évben 
lakosonként 62 Ft/hó összeget fizet. 

A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
261/2020.(IX.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Argilla-Tres Humán 
Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 5700 Gyula, Kulcs u. 8., adószám: 13232924-2-04, képviseli: 
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Dr. Asztalos Gyula) kötött foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés módosítását 
2020. október 1. naptól a költségvetés általános működési tartaléka terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2020.(IX.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2020.(IX.29.) önkormányzati 
rendelete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet és a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati rendelet 
 
 

*** 
 
 
262/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló 163/2019.(IV.29.), 266/2019.(VII.25.), 351/2019.(X.24.) 106/2020.(VI.29.), 

129/2020.(VI.29.), 145/2020.(VI.29.), 158/2020.(VII.07.), 176/2020.(VIII.31.), 
194/2020.(VIII.31.), 207/2020.(VIII.31.), 223/2020.(IX.28.), 233/2020.(IX.28.), 
235/2020.(IX.28.), 236/2020.(IX.28.), 237/2020.(IX.28.), 238/2020.(IX.28.), 
248/2020.(IX.28.), 249/2020.(IX.28.), 250/2020.(IX.28.), 251/2020.(IX.28.), 
252/2020.(IX.28.), 253/2020.(IX.28.), 254/2020.(IX.28.), 258/2020.(IX.28.), 
259/2020.(IX.28.), 260/2020.(IX.28.), 261/2020.(IX.28.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Tájékoztató a mezőberényi mentőőrs munkájáról 
IV./ Tájékoztató az orvosi ügyelet munkájáról 
V./ Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által ellátott egészségügyi és 

szociális tevékenységről 
VI./ Mezőberény Város Önkormányzatának földterületei 
VII./ Mezőberény Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 
VIII./ Bejelentések 

1./ OPSKMM Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása VIII/1. 
2./ Fedezet biztosítása: Kodály úti Nefelejcs óvoda tornaszoba építésével kapcsolatos 

költségek, hatósági engedély költségek, közbeszerzési költségek VIII/2. 
3./ „Illegális lerakók felszámolása” pályázat /sürgősséggel/ VIII/3. 
4./ Utcafásítási terv /sürgősséggel/ II/3. 
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5./ Egyéb bejelentés VIII/4. 
IX./ Zárt ülés 

IX/1. Pannon Antenna Kft. ajánlata 
IX/2. Molnár Miklós Sportcsarnok tankerületi bérleti díja 
IX/3. Egyéb bejelentés 

 
 
263/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. szeptember 28-i zárt ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
264/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
265/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 163/2019.(IV.29.), 
266/2019.(VII.25.), 351/2019.(X.24.) 106/2020.(VI.29.), 129/2020.(VI.29.), 
145/2020.(VI.29.), 158/2020.(VII.07.), 176/2020.(VIII.31.), 194/2020.(VIII.31.), 
207/2020.(VIII.31.), 223/2020.(IX.28.), 233/2020.(IX.28.), 235/2020.(IX.28.), 
236/2020.(IX.28.), 237/2020.(IX.28.), 238/2020.(IX.28.), 248/2020.(IX.28.), 
249/2020.(IX.28.), 250/2020.(IX.28.), 251/2020.(IX.28.), 252/2020.(IX.28.), 
253/2020.(IX.28.), 254/2020.(IX.28.), 258/2020.(IX.28.), 259/2020.(IX.28.), 
260/2020.(IX.28.), 261/2020.(IX.28.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
 
266/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
267/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Mentőállomás 2019. 
évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, megköszöni az ellátási terület 
(Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, Kamut, Bélmegyer és Békés települések) 
lakosságáért végzett magas színvonalú munkát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
268/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés-Medical Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. beszámolóját a Mezőberény Központi Orvosi Ügyelet 2019. évben végzett 
munkájáról elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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269/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat által ellátott egészségügyi és szociális tevékenységről szóló átfogó értékelést 
tartalmazó beszámolót elfogadja.  
A Képviselő-testület megköszöni az intézmény dolgozói által végzett munkát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
270/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező 
„Mezőberény Város Önkormányzatának földterületei” beszámolót elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
271/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 10 éves földbérleti szerződések 
esetében azonnali minimum 25% bérleti díj emelés közös megegyezéssel történő eszközlését 
javasolja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 
272/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Dévényi Csilla és Miklósik 
Ivett képviselőket, hogy a 10 éves földbérleti szerződések esetében közös megegyezéssel 
történő azonnali minimum 25% bérleti díj emeléssel történő tárgyalásokat a földbérlőkkel 
folytassák le. 
Felelős: Dévényi Csilla képviselő 

Miklósik Ivett képviselő 
Határidő: 2020. november 30. testületi ülés 
 
 
273/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdése alapján – Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2020. évi felülvizsgált és aktualizált Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepcióját az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Debreczeni Gábor ÜJKEB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
274/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt egységes szerkezetű formában jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Smiriné Kokauszki Erika Igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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275/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az a mezőberényi Kodály utcai 
Nefelejcs óvodában” című a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-0002 azonosító számú projekt 
megvalósításához szükséges egyéb munkálatokra bruttó 1.500.000,- Ft fedezetet biztosít 
beruházási kiadási előirányzatként a 091140-0 részletező számra a 2020. évi költségvetés 
egyéb fejlesztési tartaléka terhére. 
A 383/2019.(XI.25.)sz. határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 14. 
pontjában foglaltak tekintetében a beszerzésről szóló döntés meghozatalát a polgármesterre 
ruházza. Megbízza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 
utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
276/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 
azonosító számú, „Mezőberény Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése” című 
projekt során megvalósult létesítmények üzemeltetési engedélyezési eljárásának lefolytatására 
bruttó 720.000 Ft fedezetet biztosít dologi kiadási előirányzatként a 066020-0: Vízjogi 
üzemeltetési engedély módosítás KÖT, részletező számra a 2020. 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 
 
 
277/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Víziközművek energetikai 
hatékonyságának növelése” c. projekten belüli energia takarékos szivattyúk közbeszerzéséhez 
szükséges hatósági díjak megfizetésére bruttó 300.000,- Ft fedezetet biztosít dologi célú 
kiadási előirányzatként a 011130-0 kf. részletező számra a 2020. 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 
 
 
278/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Tisztítsuk meg 
az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) 
Korm. határozat 6. pontja szerint a települési önkormányzatok számára kiírt felhívásra 
pályázatot nyújt be „Illegális lerakók felszámolása” címmel, a Kinizsi u. – Nyárfa u. – Nádas 
u. által körülhatárolt területre vonatkozóan, továbbá megbízza Siklósi István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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279/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény 
Utcafásítási tervének elkészítésére maximum bruttó 500.000,- Ft – azaz ötszázezer forint – 
összeget biztosít az utcafásítási keret terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
                a terv elkészítésére 2020. december 31. 
 
 
280/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pannon Antenna Kft.-nek 2020. 
szeptember 15-én érkezett, Mezőberény, 3893 hrsz.-ú ingatlanra (Téglás utca) vonatkozó 
vételi ajánlatát elutasítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
281/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 3893 
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában nettó 35 millió Ft + áfa összegű ajánlat beérkezése esetén 
tárgyal az eladásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
282/2020.(X.26.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2020. szeptember 1-től 
visszamenőlegesen a 2020/2021-es tanévben a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium Molnár Miklós Sportcsarnok használatáért a tényleges 
használatra számítva – a 2020. évre megállapított bérleti díjaktól eltérően – 4.500,- Ft/óra 
díjat engedélyez számlázni a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-nek, amely számlát a 
Gyulai Tankerületnek nyújt be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 

*** 
 
 
86/2020.(XI.05.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 260/2020.(IX.28.)sz. határozatot visszavonom. A határozat visszavonásáról értesítem az 
Alföld Ambulance Kft-t. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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87/2020.(XI.05.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  
az ügyeleti ellátást 2021-ben a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel láttatom el. 
A határozatlan idejű szerződés módosításához a lakosonként fizetendő összeg vonatkozásában 
a Kft. által ajánlott – kölcsönösen kialkudott – 87 Ft/fő/hó összeget elfogadom, a 
szerződésmódosítást aláírom. 
Tudomásul veszem, hogy a gyomaendrődi orvosi ügyeleti központból felügyelt szolgáltatását 
fél évre, 2021. június 30.-ig vállalja a Kft., ezt követően vélhetően új feltételek mentén 
oldható meg a szolgáltatás. 
A szükséges intézkedéseket megteszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
88/2020.(XI.05.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 278/2020.(X.26.)sz. határozatot visszavonom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
89/2020.(XI.05.) sz. Mezőberény Város Polgármesterének határozata: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 
1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat 6. pontja szerint a települési önkormányzatok számára 
kiírt felhívásra pályázatot nyújtok be „Illegális lerakók felszámolása” címmel az alábbiak 
szerint: 

- Érintett területek: a Mezőberény 037/1 és 2631/11 hrsz-ok. 
- Igényelni kívánt támogatási összeg: a pályázati kiírásban szereplő, lakosságszám 

szerint igényelhető 7.000.000 Ft, 0,- Ft önerő biztosítása mellett. 
A pályázat benyújtásához szükséges intézkedésekről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
283/2020.(XI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Petőfi utca nyugati oldalán található gömb (japán) akácok kivágására 2020. október 6. 
napon kelt fakivágási engedélyben foglaltak szerint felkérem a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t, amely munka elvégzéséhez szakirányú alvállalkozói tevékenységet 
vehet igénybe. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2020.(XI.11.) önkormányzati 
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések maszkhasználatra 
vonatkozó helyi szabályairól 
 

*** 
 
 
284/2020.(XI.12.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 villamos energia beszerzése Mezőberény Város Önkormányzati intézményei számára, 
illetve a közvilágításra vonatkozóan a 2021.01.01.-2021.12.31. időszakra kiírt ajánlatkérési 
eljárás nyerteseként az intézményi fogyasztás tekintetében az E.ON Energiakereskedelmi 
Kft.-t (1134 Budapest, Váci út 17.) nevezem meg, mivel ajánlatának nettó egységára 19,68,- 
Ft/kWh, ami a 331.436 kWh fogyasztásra vetítve nettó 6.522.660,- Ft, a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. A fedezet a 2021. évi költségvetésben biztosított. 
Intézkedem az energiakereskedelmi szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
285/2020.(XI.12.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 villamos energia beszerzése Mezőberény Város Önkormányzati intézményei számára, 
illetve a közvilágításra vonatkozóan a 2021.01.01.-2021.12.31. időszakra kiírt ajánlatkérési 
eljárás nyerteseként a közvilágítás tekintetében az E.ON Energiakereskedelmi Kft.-t (1134 
Budapest, Váci út 17.) nevezem meg, mivel ajánlatának nettó egységára 17,39,- Ft/kWh, ami 
a 318.634 kWh fogyasztásra vetítve nettó 5.541.045,- Ft, a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlat. A fedezet a 2021. évi költségvetésben biztosított. Intézkedem az 
energiakereskedelmi szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
286/2020.(XI.19.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
az 177/2019.(IV.29.) sz. határozatot módosítom az alábbiak szerint: 
A „Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz. 3573/2) lakások és garázsok értékesítése tárgyában” 
meghirdetett pályázatra beérkezett Gézárt Zoltán (lakcím: 5650 Mezőberény, Kereki u. 15. 
sz.) pályázatát érvényesnek nyilvánítom. 
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 5650 Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz.: 
3573/2/A/3) alatti 3. számú lakás 1/2 tulajdoni részét Gézárt Zoltán (sz. hely, idő: Szeged, 
1968.10.16., an: Belenta Zsuzsanna, adóazonosító: 8371780958) 5650 Mezőberény, Kereki u. 
15. sz. és 1/2 tulajdoni részét Binder Anikó (sz. hely, idő: Békéscsaba, 1968.12.19., an: 
Domokos Magdolna, adóazonosító: 8372423628) 5650 Mezőberény, Kereki u. 15. sz. alatti 
vevők részére értékesíteni kívánom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
287/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 2020. évi adóbevételek alakulásának értékeléséről szóló beszámolót elfogadom. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
288/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  
Mezőberény Város Nemzetközi kapcsolatok koncepciója 2021-2025. című dokumentumot az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
289/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
jóváhagyom Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító okiratának módosítását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
290/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  
jóváhagyom Mezőberény Város Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító okiratát. 
Az Alapító okirat módosításáról szóló határozat, valamint a Módosító okirat és az egységes 
szerkezetű Alapító okirat Magyar Államkincstár részére történő megküldéséről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2020.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2020.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
 
291/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
az alábbi előirányzat módosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül módosít: 
[Nappali ellátás – Bélmegyer/ TV, bútorzat, kerékpárok, porszívó, vérnyomásmérő, egyéb 
kisért. t. eszk.] 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                          929 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 929 000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                       929 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    -  929 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
[ Nappali ellátás - Mezőberény / asztali lámpa , monitor, hajszárító, íróasztalok, bútorzat, 
egyéb kisért. t. eszk.] 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                       1 271 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 1 271 000 Ft /Ei. emelése/ 
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Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    1 271 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    -  1 271 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
[ Nappali ellátás - Kamut / hűtőszekrény ] 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                            70 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 70 000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                         70 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    -  70 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
[ Laboratórium / irodai szék ] 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                            50 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:  
072420 kf.:    + 50 000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                         50 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    -  50 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
[ Közétkeztetési Központ / RM. asztalok, tepsik, edényzet fedővel, RM dobogó 
szállítóedénynek, RM polcok, egyéb kisért. t. eszk. ] 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                       1 874 500 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:  
096015 kf.:    + 1 874 500 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    1 874 500 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    -  1 874 500 Ft / Ei. csökkentése/ 
[Bölcsődei eszközök vásárlása: gyermekjátékok - udvari nagy mászókák és beltéri játékok, 
karbantartási eszközök, számítógép konfiguráció, polcos szekrény, mobiltelefon, 
iratmegsemmisítő, egyéb kisért. t. eszk.] 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                       7 940 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    + 7 940 000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    1 700 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    -  1 700 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    6 240 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    -  6 240 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
292/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
engedélyezem a 2019. évi LXXI. tv. III. 1. szerinti támogatás átcsoportosítását. A bölcsődei 
ellátás 104031 COFOG-ról 4.000.000 Ft felhasználását a támogató szolgálat 101222 COFOG-
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ra, illetve 3.000.000 Ft felhasználását házi segítségnyújtás 107052 COFOG-ról család-, és 
gyermekjóléti szolgáltatások 104042 COFOG-ra átcsoportosításról rendelkezem. 
[ 2019. évi LXXI. tv. III.1. tám. átcsoportosítás III.2. jogcímeken belül. 
Felh.: 104031 COFOG-ról 101222 COFOG-ra] 
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ előirányzatát megemeli:               4 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
108030 kf.:    + 4 000 000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                                               674 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  674 000 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                         2 879 654 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  2 879 654 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                          446 346 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
101222 kf.:    +  446 346 Ft / Ei. emelése 
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ előirányzatát csökkenti:               4 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
108030 kf.:    - 4 000 000  Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                                674 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    -  674 000 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                         2 879 654 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    -  2 879 654 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                          446 346 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104031 kf.:    -  446 346 Ft / Ei. csökkentése 
Felh.: 107052 COFOG-ról 104042 COFOG-ra] 
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ előirányzatát megemeli:               3 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
108030 kf.:    + 3 000 000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások előirányzatát megemeli:                                                             3 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104042 kf.:    +  3 000 000 Ft / Ei. emelése 
Központi, irányító szervi támogatás /B816/ előirányzatát csökkenti:               3 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
108030 kf.:    - 3 000 000  Ft /Ei. csökkentése/ 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                        2 597 403 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    -  2 597 403 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                          402 597 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
107052 kf.:    -  402 597 Ft / Ei. csökkentése 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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293/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 784.379 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT. 
részletezőt érintően: a 2017 november 1.-től elmaradt bér és késedelmi kamat fizetési 
kötelezettség teljesítéséhez a  Személyi juttatások kiadási ei, Dologi kiadások. és 
Munkaadókat terhelő járulékok ei. megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése: 784.379 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat megemelése: 784.379 Ft-tal 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT. 
részletezőt érintően: a 2017 november 1.-től elmaradt bér és késedelmi kamat fizetési 
kötelezettség teljesítéséhez a Személyi juttatások kiadási ei, és Munkaadókat terhelő járulékok 
ei. megemelése. 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai.KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 679.116Ft-tal 
K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 105.263 Ft-tal 
Elmaradt bér és késedelmi kamat fizetési kötelezettség teljesítéséhez fedezet biztosítás. 
B.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT. 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat csökkentése: 200.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa -100.000 Ft 
4 db infrahőmérő beszerzése:100.000 Ft 
Iroda technikai eszköz beszerzés: /K:64/+Áfa -100.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf, Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT. 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 200.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa +200.000 Ft 
Számítógép beszerzése 
C.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
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082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása"Kincses 
Kultúróvoda 2020" pályázat KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Egyéb fej-ikezei-tól műk. c.végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 710.000 Ft-tal 
"Kincses Kultúróvoda2020" pályázat címen. 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása "Kincses 
Kultúróvoda 2020" pályázat KÖT. 
Dologi kiadások /K3/KÖT megemeli: 710.000 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 
Előadások/K336/+Áfa 580.000 Ft 
Szakmai anyagok beszerzése:/K:311/+Áfa 30.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások: 
Busz:szállítás/K337/+Áfa 100.000 Ft 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása "Kincses 
Kultúróvoda 2020" pályázat KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Egyéb fej-ikezei-tólfelh..c.végl. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 590.000 Ft-tal 
"Kincses Kultúróvoda 2020" pályázat címen. 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
082092-0 kf, Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása "Kincses 
Kultúróvoda 2020" pályázat KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/KÖTei. megemelése: 590.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/+Áfa +590.000 Ft 
Kis értékű tárgyi eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzése 
Népi bútorok: 5 db gyermek asztal és 25 db gyermek szék,Népi játékok fából és egyéb tárgyi 
eszközök. 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás.KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 4.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári üzemeltetés. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. megemelése: 4.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-02. Csoportok. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 177.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-00 Múzeumi kiáll. tevékenység. ÖNK 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. megemelése: 18.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv.Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
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Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. megemelése: 159.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtár. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 100.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 100.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás.KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 300.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 300.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári üzemeltetés.KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 52.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 52.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-00 Múzeumi kiáll. tevékenység.ÖNK 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 100.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 100.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiáll. tevékenység üzemeltetési kiadás. ÖNK 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 22.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 22.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv.Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 172.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 172.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 354.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 354.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-02. Csoportok. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 100.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 100.000,- Ft-tal 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082093-06Felnőtt alkotótábor KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 300.000 Ft-tal 
Felnőtt alkotótábor- Művész-tábor címen. 
és ezzel egyidejűleg: 
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5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082093-06 Felnőtt alkotótábor KÖT 
Egyéb működési kiadások /K5/KÖT ei. megemelése: 300.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre/K:506/ KÖT 
Elkülönített állami pénzalapoknak műk. c. tám. 
A Felnőtt alkotótábort – Művész-tábort 2020-ban a COVID helyzet miatt nem lehetett 
megszervezni, megtartani. 
A Támogató döntése még nem ismert, hogy a támogatás visszafizetendő-e, illetve van- e 
lehetőség 2021-ben ugyanerre a célra vagy egyéb célra felhasználni. 
Amennyiben vissza kell fizetnünk, így a lehetőség 2020-ra is biztosított lesz.  
Amennyiben 2021-ben felhasználható lesz erre, vagy más címre, úgy pénzmaradványként 
átvitelre kerül és a kiadási előirányzat módosítandó. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Kissné Wagner Mária óvodavezető, 
 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
294/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev./KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:12:Külső személyi juttatások ei.  csökkentése: 250.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 150.000,- Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-57 kf. Kertészet ÖNK 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 100.000,- Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása/mezőőri őrszolgálat/KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül. 
K:1101: Törvény szerinti illetmények,munkabérek ei. csökkentése: 500.000,- Ft-tal 
K:1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ei. megemelése: 500.000,- Ft-tal 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzatK513  KÖT csökkentése: 889.000 Ft-tal 
Működési tartalék terhére. Mátyás király utca padkázási munkái fedezetére előirányzat 
biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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045120-18 Kf: Mezőberény Mátyás király utca padkázási munkái. KÖT 
Felújítási kiadások /K7/ előirányzat megemelése: 889.000 Ft-tal 
Mezőberény Mátyás király utca padkázási munkái fedezetére előirányzat biztosítása.  
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 50.495 Ft-tal 
Működési tartalék terhére. a 041233-1 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás, képzés feladathoz 
személyi juttatás és munkáltatókat terhelő járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-1 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás- Képzés: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 495Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 50.000 Ft-tal 
Képzés feladathoz személyi juttatás és munkáltatókat terhelő járulék teljesítéséhez fedezet 
biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041233-1 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás- Képzés: KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 670.000 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból a targoncavezető képzés feladathoz személyi 
juttatás és munkáltatókat terhelő járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-1 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás- Képzés: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 621.810Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 48.190 Ft-tal 
Targonca vezető-képzés feladathoz a biztosított támogatás terhére, a személyi juttatás és 
munkáltatókat terhelő járulék előirányzat megemelése. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 320.000 Ft-tal 
Működési tartalék terhére a 066020-11 kf. Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre:tovább 
számlázás feladathoz dologi kiadási előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-11 kf. Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 320.000Ft-tal 
K:335 Közvetített szolgáltatások+Áfa: 
A 066020-11 kf. Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre: tovább számlázás feladathoz dologi 
kiadási előirányzat biztosítása.  
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat ÖNK. előirányzaton belül:  
107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
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Szociális tűzifa, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások 
Szociális tűzifa ei. csökkentése:15.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Szociális tűzifa, ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 15.000.000Ft-tal 
K:312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: 
Szociális tűzifa. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000 Ft-tal 
Működési tartalék terhére a 011130-0 Önk. igazgatási tev. : Egyéb működési célú 
támogatások ÁHT-n belülre/K:506/előirányzatának megemelése. 
Egyéb fej-ikezei.-nak.műk. c. tám./ TOP 1.1.1.-15-2016 00013 Ipari park túlfizetés 
visszafizetése:/mivel a Térképtér költsége nem volt elszámolható/. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/KÖT ei. megemelése: 5.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre/K:506/ KÖT 
Egyéb fej-ikezei.-nak.műk. c. tám. 
Működési tartalék terhére a 011130-0 Önk. igazgatási tev. az Egyéb működési célú 
támogatások ÁHT-n belülre/K:506/előirányzatának megemelése. 
Egyéb fej-ikezei.-nak.műk. c. tám./ TOP 1.1.1.-15-2016 00013 Ipari park túlfizetés 
visszafizetése:a Térképtér költsége nem volt elszámolható. 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-112 kf. Mezőberény Kossuth tér- Növény kiültetés:KÖT 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat csökkentése: 500.000 Ft-tal 
Mezőberény Kossuth tér- Növény kiültetés. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-112 kf. Mezőberény Kossuth tér- Növény kiültetés:KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 500.000 Ft-tal 
K:312 Üzemeltetési anyagok beszerzése,+Áfa 
Mezőberény Kossuth tér- Növény kiültetés. 
/marhatrágya, mulcs/ 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-12 Városháza épületének felújítása. KÖT 
Felújítási kiadások /K7/ előirányzat csökkentése: 15.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-12 Városháza épületének felújítása. KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 15.000 Ft-tal 
I.) 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
- 084070-0 kf, Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002  
Dologi kiadási /K3/ előirányzat csökkentése: 150.000 Ft-tal 
K:351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkentése: 550.000 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: -550.000 Ft  
/433.071 Ft+116.929 Ft/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 700.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék 
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pály. esetében pályázati támogatás ei. 
megelőlegezése visszapótlási kötelezettséggel biztosított előirányzat visszapótlása a 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített működési 
tartalékra. 
A 196/2020.(VIII.31.) sz. hat. B.) pontja alapján biztosított előleg, rendezése, visszapótlása. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
- 084070-0 kf, Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Esély Otthon:EFOP-1.2.11.-16-2017-00002  
Dologi kiadási /K3/ előirányzat csökkentése: 996.165 Ft-tal 
K:351 Működési célú előzetesen felszámított Áfa 
/505.460 Ft+490.705 Ft/ 
és ezzel egyidejűleg: 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 505.460 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: +505.460 Ft  
/398.000 Ft+107.460 Ft/ 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 490.705Ft-tal 
K:123 Egyéb külső személyi juttatások: 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
295/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107080-0 kf. Humánszolgáltatások fejlesztése(EFOP-1.5.3.-16-2017.00097 ÖNK 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 303.571 Ft-tal 
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Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 4.080.829 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: -3.437.000 Ft 
Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA /K:351/: -643.829 Ft 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése:2.200.000 Ft-tal 
K.122: Megbízási díj. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat  megemelése: 2.184.400 Ft-tal 
Eszközbeszerzés EFOP-1.5.3.-16-2017-00097 pályázathoz 
Egyéb tárgyieszközök beszerzése /K:64/: +1.720.000 Ft 
Ber. célú előzetesen felszámított ÁFA /K:67/: +464.400 Ft 
B.) 
107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatás ei.. csökkentése: 600.000.Ft-tal 
Hozzátartozó ápolási támogatása. 
107060-2-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatás ei.csökkentése: 3.000.000.Ft-tal 
Lakhatási támogatás. 
107060-3-1kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése: 70.000 Ft-tal 
Gyermekintézmények étkezési térítése 
107060-3-2kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése: 266.000 Ft-tal 
Helyi járatú autóbuszbérlet támogatása 
107060-3-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése: 500.000.Ft-tal 
Felső oktatási intézményben tanulók támogatása 
107060-3-4 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  csökkentése: 150.000.Ft-tal 
Köztemetés 
107060-3-5 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése: 1.000.000.Ft-tal 
Temetési kölcsön: 
107060-3-6 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  csökkentése: 6.000.000.Ft-tal 
Háztáji program 
107060-3-7 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Iskola kezdési támogatás ei. biztosítása: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás: iskolakezdési támogatás ei csökkentése:6.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 17.586.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Ellátottak juttatásai /K4, K:48.Egyéb nem intézményi ellátások ei. terhére tartalék feltöltés. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 17.000.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Szociális tartalék terhére:a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. 
biztosítása./101222 Támogató szolgálat, 104042 Családsegítés, 102031 Idősek klubja/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 17.000.000. Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök: Támogató szolgálathoz beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 17.000.000 Ft-tal 
Kis értékű tárgyi eszközök: Mobil konténer, beszerzéséhez fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
101222 Támogató szolgálat, 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 13.177.624 Ft-tal 
/Jármű:11.859.999 Ft, Másoló gép:1.317.625 Ft/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
104042-2 Család és gyermekjóléti szolgáltatás 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 1.439.000 Ft-tal 
Tároló konténer:519.000 Ft, 4 db számítógép perifériákkal:850.000 Ft, 2 db mobil 
telefon:70.000 Ft, 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102031 Idősek klubja 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 2.383.376 Ft-tal 
Idősek klubja bútorzat. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 600.000 Ft-tal 
Rendkívüli helyzetből adódó kiadások, elvont gépjárműadó kiváltására elkülönített működési 
tartalék terhére: a Mezőberényi polgármesteri Hivatal részére Covid tesztek vásárlásához 
fedezet biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése: 600.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
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: 600.000 Ft-tal 
011130-0 kf, Igazgatási tevékenység. KÖT. 
részletezőt érintően Covid tesztek vásárlásához fedezet biztosítása. 
2.cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf, Igazgatási tevékenység. KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 600.000Ft-tal 
Covid tesztek vásárlásához fedezet biztosítása. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K:513 KÖT csökkentése: 22.717.027 Ft-tal 
Egyéb működési tartalékterhére, Elkülönített Felhalmozási tartalék: Lakásépítési célra- 
előirányzatának megemelése:  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási c. tartalékok előirányzat. K:513 KÖT megemelése: 22.717.027 Ft-tal 
Elkülönített Felhalmozási tartalék: Lakásépítési célra. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-16 kf. Mezőgazdasági önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. . 
ÖNK.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 7.463.791 Ft-tal 
Egyéb működési bevételek: /B:411/ 5.877.000 Ft 
ÁFA: visszatérítés. /B:407/ 1.586.791 Ft 
Mezőgazdasági önk. vagyon hasznosításából származó bevétel. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-16 kf. Mezőgazdasági önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. 
ÖNK.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 3.572.536 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások./K:337/: +2.813.020 Ft 
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +759.516 Ft 
Mezőgazdasági szolgáltatások igénybevétele 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat ÖNK: megemelése: 3.891.255 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése./K:64/: 3.063.980 Ft 
Beruházási fiz. ÁFA /K:67/: 827.275 Ft 
Fűnyíró traktor és mezőgazdasági eszközök vásárlása 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
296/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT megemeli: 532.690 Ft-tal 
(2020. augusztus, szeptember havi kulturális illetménypótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 532.690 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c.kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 133.473 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 126.636 Ft-tal 
 (2020. augusztus, szeptember havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 260.109 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 6.468 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 252.486 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.155 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 5.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  868 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 218.600 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 33.886 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.170 182 
 102031 korm.funkc. 7.790 1.228 
 102023 korm.funkc. Ö 81.596 12.652 
 074031 korm.funkc. 34.380 5.328 
 104042-1 korm.funkc. 19.460 3.016 
 101222 korm.funkc. Ö 260 40 
 104042-2 korm.funkc. 19.460 3.016 
 107052 korm.funkc. 650 80 
 107051 korm.funkc. 2.044 317 
 096025 korm.funkc. Ö 892 138 
 066020 korm.funkc. Ö 26.760 4.148 
 096015 korm.funkc. 23.748 3.681 
 104035 korm.funkc. 260 40 
 107055 korm.funkc. Ö 130 20 
  218.600 33.886 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 1.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 155 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
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 082044-02 korm.funkc. 260 40 
 082063-01 korm.funkc. 110 17 
 082091-03 korm.funkc. 360 56 
 082092-02 korm.funkc. 270 42 
  1.000 155 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Műk. c.kv. tám. éskieg. tám. előir.-át /B111/KÖT megemeli: 32.596 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 7.711 Ft-tal 
 (2020. augusztus, szeptember havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 34.500 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó/K2/ megemeli: 5.807 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 27.900 4.696 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 6.600 1.111 
  34.500 5.807 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 2.904.764 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 4.876.402 Ft-tal 
 (2020. augusztus, szeptember havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.781.166,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.781.166,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 6.736.941 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.044.225 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 705.112 109.292  
 104042-2 korm.funkc. 443.980 68.816  
 107052 korm.funkc. 518.770 80.410 
 107055 korm.funkc. Ö 49.643 7.695  
 102031 korm.funkc. 639.844 99.176  
 104031 korm.funkc. 207.242 32.122  
 101222 korm.funkc. Ö 394.760 61.188  
 102023 korm.funkc. Ö 3.777.590 585.526 
  6.736.941 1.044.225 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
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 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 335.615,- Ft-tal 
 (2020. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 335.615,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 335.615,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 290.576 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 45.039 Ft-tal 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Köznevelési feladatok támogatása /B112/ csökkenti: 57.369,- Ft-tal 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ megemeli: 1.235.920,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Szociális étkeztetés:  -196.080,- 
 Házi segítségnyújtás:  330.000,- 
 Nappali ellátás:  190.000,- 
 Bölcsőde támogatása:  912.000,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ megemeli: 726.000,- Ft-tal 
 (2020. évi októberi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.904.551 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 57.369 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.961.920 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 korm.funkc. csökkenti: 692.479 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/ -599.549 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  -92.930 
 091110-1 korm.funkc. 
 Ezen belül: megemeli: 985.750 Ft-tal 
 Személyi juttatások /K1/ 853.463 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  132.287 
 091140-0 korm.funkc. 
 Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 350.640 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 1.961.920 Ft-tal 
 Ezen belül:   
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 104031 korm.funkc. 912.000  
 102031 korm.funkc. 190.000  
 107052 korm.funkc. 330.000  
 096015 korm.funkc. 726.000  
 107051 korm.funkc. Ö -196.080 
  1.961.920  
G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Szünidei gyermekétkeztetés támogatása  /B1132/KÖT csökkenti: 807.580,- Ft-tal 
 (2020. évi októberi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT 
 Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 807.580 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2020.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 
297/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
engedélyezem Mezőberény Város Óvodai Intézménye vezetőjének bruttó 200.000 Ft, a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjének bruttó 200.000 Ft, valamint az Orlai 
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ vezetőjének bruttó 
150.000 Ft + járulékai összegű jutalom kifizetésére saját intézményi költségvetési 
előirányzataik terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal  
 
 
298/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
engedélyezem Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában - a 
vezetők, a pályázat keretében foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak kivételével - a 
közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozók részére legfeljebb 
maximum bruttó 100.000,- Ft és járulékai összegű jutalom kifizetését, a belső 
átcsoportosítások átvezetését követően a 2020. évi költségvetési rendeletben foglalt 
előirányzataik terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
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Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Kissné Wagner Mária MVÓI igazgató 
Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
299/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 2020. évi #ujraegyutt Mezőberény rendezvény szakmai, valamint pénzügyi beszámolóját az 
előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszem, egyben megköszönöm a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft., az OPSKMM, a civil szervezetek tagjainak, valamint a 
rendezvényeken közreműködőknek a végzett tevékenységet. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
300/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 
Támogatom, hogy a XXV. Berényi Napok 2021. augusztus 20-21-22 között kerüljön 
megrendezésre.  
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
301/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi bérlet támogatási 
keret terhére 2020. november hónapra 150 főnek - melyből 141 fő a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, 9 fő pedig a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója - 89.250.- Ft összegben 
engedélyezem megvásárolni a tanulóbérletet. Kérelmezők a helyi rendeletben foglaltak szerint 
jogosultak a támogatásra. A bérlet igénylés névsora az előterjesztés mellékletét képezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 
 
302/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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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 kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2020. október hónapra 
6 főnek összesen 7.470.-Ft összegű gyermekétkeztetés térítési díj mérséklését támogatom. A 
kérelmező a helyi rendeletben foglaltak szerint jogosult a támogatásra. Az igénylés névsora az 
előterjesztés mellékletét képezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. november 30. 
 
 
303/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 2020. október havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
304/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 212/2020.(VIII.31.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 4891 hrsz. alatt nyilvántartott kert művelési ágú, 1138 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 32/72 tulajdoni részét Dr. Nagyné Kovács Anikó 
(5700 Gyula, Damjanich u. 16/A.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 20.000 Ft + áfa bruttó 25.400 Ft, azaz 
bruttó huszonötezer-négyszáz forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
305/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 212/2020.(VIII.31.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 4892 hrsz. alatt nyilvántartott kert művelési ágú, 1295 m2 nagyságú kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét Dr. Nagyné Kovács Anikó (5700 
Gyula, Damjanich u. 16/A.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 40.000 Ft + áfa bruttó 50.800 Ft, azaz 
bruttó ötvenezer-nyolcszáz forintban határozom meg. 
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Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
306/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 212/2020.(VIII.31.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 5098 hrsz. alatt nyilvántartott kert művelési ágú, 753 m2 nagyságú kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét Machlik András (5600 
Békéscsaba, Fiumei út 70.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján bruttó 38.000 Ft (nettó 29.921 Ft), azaz bruttó 
harmincnyolcezer forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
307/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 259/2019.(VI.24.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 5435/1 hrsz. alatt nyilvántartott szőlő művelési ágú, 1232 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan ¼ tulajdoni részét Durkó László (5650 Mezőberény, 
Gyár u. 33.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 15.400 Ft + áfa (bruttó 19.558 Ft), azaz 
bruttó tizenkilencezer-ötszázötvennyolc forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
308/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 259/2019.(VI.24.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 5435/2 hrsz. alatt nyilvántartott szőlő művelési ágú, 299 m2 nagyságú 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét Durkó László (5650 
Mezőberény, Gyár u. 33.) vevő részére értékesítem. 
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Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 15.000 Ft + áfa (bruttó 19.050 Ft), azaz 
bruttó tizenkilencezer-ötven forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
309/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 259/2019.(VI.24.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 5435/3 hrsz. alatt nyilvántartott szőlő művelési ágú, 299 m2 nagyságú 
kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét Durkó László (5650 
Mezőberény, Gyár u. 33.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 15.000 Ft + áfa (bruttó 19.050 Ft), azaz 
bruttó tizenkilencezer-ötven forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
310/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 212/2020.(VIII.31.)  sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 5629 hrsz. alatt nyilvántartott kert művelési ágú, 852 m2 nagyságú kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét Machlik András (5600 
Békéscsaba, Fiumei út 70.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján bruttó 43.000 Ft (nettó 33.858 Ft), azaz bruttó 
negyvenháromezer forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
311/2020.(XI.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 212/2020.(VIII.31.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, 5743 hrsz. alatt nyilvántartott szőlő és kert művelési ágú, 1834 m2 nagyságú 
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kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét Pilisiné Kruzics 
Mónika (5650 Mezőberény, Ókert u. 49.) vevő részére értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 50.000 Ft + áfa (bruttó 63.500 Ft), azaz 
bruttó hatvanháromezer-ötszáz forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőt terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2020.(XII.01.) önkormányzati 
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
312/2020.(XII.01.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  
Hozzájárulok ahhoz, hogy Ecsegfalva község 2020. november 17. napjával csatlakozzon a 
Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kereskedelmi Kft. által biztosított központi orvosi 
ügyelet ellátási területéhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2020.(XII.04.) önkormányzati 
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések maszkhasználatra 
vonatkozó helyi szabályairól szóló 26/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet 
 
 

*** 
 
 
313/2020.(XII.10.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 194/2020.(VIII.31.)sz. határozatban meghatározott keret terhére (maximum 1.100.000 Ft) 
84.811 Ft-ot biztosítok vissza nem térítendő támogatásként a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat részére, az EMET állásfoglalás visszavonása miatt felmerülő elszámolási 
különbözete rendezéséhez, reprezentációs kiadás és járulékainak fedezetére. A támogatási 
szerződés módosításáról és aláírásáról gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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314/2020.(XII.10.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal 
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a 
veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020.(XII.4.) Korm.rendelet 
15.§ (1) bekezdése alapján, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: 
Intézmény) fenntartói hatáskörében, az Intézmény telephelyein, nappali ellátás keretében az 
Intézmény épületében biztosított személyes megjelenéssel járó szolgáltatásokat 2020. 
december 11-től szüneteltetem, azzal, hogy a szükséges ellátást az Intézménynek az ellátottak 
lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül kell nyújtania. 
Jelen döntés 2021. február 8-án hatályát veszti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária intézményvezető 
Határidő: 2020. december 11. 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2020.(XII.10.) önkormányzati 
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések maszkhasználatra 
vonatkozó helyi szabályairól szóló 26/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet 
 
 

*** 
 
 
315/2020.(XII.16.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
az Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálatának elkészítésére 2.000.000,- 
Ft fedezetet biztosítok dologi kiadási előirányzatként a 066020-113: Mezőberény Város 
Integrált település fejlesztési stratégia megalapozó vizsgálatának elkészítése. KÖT, részletező 
számra a 2020. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
316/2020.(XII.16.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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 üzemeltetésében lévő épületek energetikai 
tanúsítványainak elkészítésére 3.000.000,- Ft fedezetet biztosítok dologi kiadási 
előirányzatként a 2020. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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317/2020.(XII.16.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése vonatkozásában az alábbi 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezem: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ megemeli: 713.000 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Szakosított ellátás üzemeltetése:  595.000,- 
 Bölcsőde üzemeltetés:  118.000,- 
 Gyermekétkeztetés üzemeltetése /B1132/ megemeli: 1.814.855 Ft-tal 
 (2020. évi októberi felmérés kiegészítése alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.527.855 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 2.527.855 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
 és ezzel egyidejűleg megemeli: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 2.527.855 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 104031 korm.funkc. 118.000 
 102023 korm.funkc. 595.000 
 096015 korm.funkc. 1.814.855 
  2.527.855 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Idegenforgalmi adó kiegészítő támogatása /B115/ megemeli: 426.450 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 426.450 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
318/2020.(XII.16.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 



240 

Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 kf. városi és község gazdálkodási feladatok KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 842.000 Ft-tal 
K:337 Egyéb szolgáltatások+ Áfa: 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-111 kf. Világítás korszerűsítési munkák elvégzése. KÖT 
Felújítási kiadások/K7/ előirányzat megemelése: 842.000 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása /K:71/+Áfa: 842.000 Ft 
/662.992 Ft+179.008 Ft/ 
Világítás korszerűsítési munkák elvégzése: 
Fedezet különbözet, Áfa különbözet rendezése. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 20.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére, a Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére 
biztosított működési célú támogatáshoz fedezet kiegészítés biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev./KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/KÖT ei. megemelése: 20.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kivlülre/K:512/ KÖT 
Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek műk. c. tám. biztosítása 
A Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére biztosított működési célú 
támogatáshoz fedezet kiegészítés biztosítása. 
C.) 
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Egyéb rendkívüli 
települési tám.:ei  csökkentése: 1.200.000 Ft-tal 
107060-2-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatás ei. csökkentése: 150.000.Ft-tal 
Lakhatási támogatás. 
107060-3-1kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése: 16.450 Ft-tal 
Gyermekintézmények étkezési térítése 
107060-3-7 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Iskolakezdési támogatás ei. biztosítása: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás: iskolakezdési támogatás ei  csökkentése:.136.528 Ft-tal 
107060-3-5 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése: 140.000.Ft-tal 
Temetési kölcsön: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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107060-2-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Szociális tűzifa, ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.517.300 Ft-tal 
K:312 Üzemeltetési anyagok beszerzése: 
Szociális tűzifa. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 3.160.278 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Ellátottak juttatásai /K4, K:48.Egyéb nem intézményi ellátások ei., és Dologi kiadások: 
Szociális tűzifa ei., terhére tartalék feltöltés. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.160.278 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Szociális tartalék terhére: a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése célra 
karbantartási feladatokra Dologi kiadási előirányzat biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 3.160.278 Ft-tal 
K:334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások + Áfa: 3.160.278 Ft 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 7.000.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint 
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2020. évi kiegészítő  
általános működési támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 7.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K:512 
A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2020. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
Feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési,  
átalakítási elkülönített működési tartalék terhére A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint 
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2021. évi kiegészítő induló 
általános működési támogatás biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
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Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K:512 
A Mezőberény ’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2021. évi kiegészítő induló általános működési támogatás biztosítása 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 5.648.345- Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 5.242.084 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 406.261 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági. ÖNK. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 2.028.288- Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdasági. ÖNK. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 1.882.402 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 145.886 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális. ÖNK.. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 2.323.044 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális ÖNK.. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 2.155.957 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 167.087 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben 
J.) 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK.. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 2.609.232- Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságú. ÖNK.. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 2.421.561 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 187.671 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási támogatási előleg,- felhasználása 2021-ben 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 711.200 Ft-tal 
Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bev: /B:402/ +560.000 Ft 
Kiszámlázott Áfa. /B:406/ +151.200 Ft 
Lakóingatlan szociális célú bérbeadásából, hasznosításából származó bevétel. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 711.200Ft-tal 
K:334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások + Áfa: 711.200 Ft 
/560.000 Ft+151.200 Ft/ 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú 
bérbeadása KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 406.400 Ft-tal 
Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm. bev: /B:402/ +320.000Ft 
Kiszámlázott Áfa. /B:406/ +86.400 Ft 
Lakóingatlan szociális célú bérbeadásából, hasznosításából származó bevétel. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú 
bérbeadása KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 406.400 Ft-tal 
K:334 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások + Áfa: 406.400 Ft 
/320.000 Ft+86.400 Ft/ 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-96 kf. Kubinyi Ágoston Program KÖT 
Kubinyi Ágoston Program- OPSKMM történeti kiállításának felújítása.  
/K:73/ Egyéb tárgyi eszköz felújítása ei.: -787.400 Ft 
/K:74/ Előzetesen felszámított Áfa ei.: -212.600 Ft 
/K:64/ Egyéb tárgyi eszköz beszerzés: ei. : +787.400 Ft 
/K:67/ Előzetesen felszámított Áfa ei.: +212.600 Ft 
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N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-18 kf. Belterület utak felújításához pályázat KÖT 
Mezőberény Mátyás király utca padkázási munkái 
/K:71/ Ingatlanok felújítása ei.: -700.000 Ft 
/K:74/ Előzetesen felszámított Áfa ei.: -189.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-19 kf. Mátyás király utca padkázási munkái KÖT 
Mezőberény Mátyás király utca padkázási munkái 
/K:71/ Ingatlanok felújítása:ei.: +700.000 Ft 
/K:74/ Előzetesen felszámított Áfa ei.: +189.000 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
319/2020.(XII.16.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése: 
A.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 kf, Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 20.000 Ft-tal 
Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA /K351/ -20.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 20.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K337/ +20.000 Ft 
B.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 1.786.987- Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
Közfoglalkoztatási előleg 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 1.658.457 Ft-tal 
K:1101: Alapilletmény 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 128.530 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási előleg. 
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C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-07 kf. Csoóri Sándor pályázat KÖT  
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat megemelése: 57.538 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64/ +57.538 Ft 
Tárgyi eszköz beszerzése pályázati tevékenységhez 
és ezzel egyidejűleg: 
082091-03 kf. Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: Művelődési 
Központ üzemeltetése: KÖT 
Beruházási kiadási /K6/ előirányzat csökkentése: 57.538 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. /K:64 -21.396 Ft 
Beruházási célú előz. felsz. Áfa. /K:67 -36.142 Ft 
Mobil konténer beszerzése  
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082093-08 kf. Közműv.- egész életre kiterjedő tanulás- honlap arculatának megújítása KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól 
 műk. c. végl. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 629.920 Ft-tal 
OPSKMM honlapja arculatának megújítása pályázat 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082093-08 kf. Közműv-egész életre kiterjedő tanulás- honlap arculatának megújítása KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 629.920 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K337/ +629.920 Ft 
Felelős: Kissné Wagner Mária óvodavezető, 

 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 33/2020.(XII.16.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
320/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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. évi tervezés megkezdéséhez elfogadom a 2021. évi költségvetési tervezés alapelveit. 
Az alapelvek figyelembevételével utasítom a Mezőberény Város Önkormányzatának 
fenntartásában lévő költségvetési szervek illetékes vezetőit a 2021. évi költségvetés 
tervezésének megkezdésére, a tényleges tervezési feladatok végrehajtására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: 2021. január 31. 
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321/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2021. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozom meg: 
A testületi ülések időpontja minden hónap utolsó hétfője, 15 óra. (A testület júliusban 
ülést nem tervez.) 
Január: 25. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése  
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
2./ Mezőberény város 2021. évi nagyrendezvényeinek terve  
Előterjesztő: Dr. Burján Katalin HB elnök 

Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
3./ Közbeszerzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 

Kis József beruházási csoportvezető 
Február: 22. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
3./ Tájékoztató a közmunkások foglalkoztatásának 2020. évi tapasztalatairól, 2021. évi 

tervek 
Előterjesztő: Körösi Mihály alpolgármester 
4./ Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadása 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Március: 29. 
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
Előadó: Őrsparancsnok 
2./ Tájékoztató a Mezőberényi Polgárőr Egyesület munkájáról 
Előadó: Polgárőr Egyesület elnöke 
3./ Beszámoló a Mezőberényi Hivatásos Katasztrófavédelmi Őrs tevékenységéről 
Előadó: Megyei Katasztrófavédelem részéről  
4./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény munkájáról 
Előadó: ÖTE elnök 
5./ Gazdasági program felülvizsgálata, kiegészítése tervezett fejlesztésekkel 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szilágyi Tibor képviselő 
Április: 26. 
1./ Beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
2./ Tájékoztató a Békési Járási Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: hivatalvezető 
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3./ Közművelődés, közgyűjteményi feladatellátás  
Előterjesztő: Körösi Mihály alpolgármester 
Május: 31. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
2./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 

munkáról 
Előterjesztő: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 

Nevelési-oktatási intézmények szakemberei 
3./ Békési út 12., Mikszáth K. u. 3. lakásépítés pénzügyi beszámolója 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Június: 28. 
Közmeghallgatás: COVID-19 tapasztalatok 
1./ Tájékoztató a Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá 

kapcsolódó civil szervezetek munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Burján Katalin HB elnök 

Nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek vezetői 
2./ Beszámoló Mezőberény sportéletéről 
Előterjesztő: Barna Márton képviselő 

Sportszervezetek vezetői 
3./ A 2023-as évforduló kiemelt eseményei 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Körösi Mihály alpolgármester 
Augusztus: 30. 
1./ A város oktatási intézményeinek tájékoztatója /PSEG és a Mb. Általános Iskola/ 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Intézményvezetők 
2./ Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 2020/2021. nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária intézményvezető 
3./ Lakásbérbeadások bérbeadásáról féléves beszámoló 
Előterjesztő: Miklósik Ivett képviselő 

Majoros Beáta lakásügyi előadó 
Szeptember: 27. 
1./ 2022. évi ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
2./ Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről 
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 

Kiss István Lajos közterület-felügyelő 
3./ Beszámoló a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Október: 25. 
1./ Tájékoztató a mezőberényi mentőőrs munkájáról 
Előterjesztő: Országos Mentőszolgálat 
2./ Tájékoztató az orvosi ügyelet munkájáról 
Előterjesztő: Orvosi ügyeletet ellátó Kft. 



248 

3./ Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által ellátott egészségügyi és 
szociális tevékenységről 

Előterjesztő: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
November: 29. 
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
2./ Értéktár Bizottság beszámolója 
Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök 
3./ Koncepciók áttekintése, szükség szerint módosítása 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Madarászné Bereczki Zsuzsanna képviselő 
December: 20. 
1./ Mezőberény Város 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
2./ A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Állandó napirendi pontok: 
• Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről 
• Bejelentések 
• Interpelláció 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
322/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
323/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülettel (székhely: 5600 Békéscsaba, 
Mednyánszky u. 2. I/10., képviseli: Molnárné dr. Tarkovács Márta elnök, adószám: 
18284517-1-04) 2017. január 13. napon kötött együttműködési megállapodás módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyom. Az együttműködési megállapodás 
aláírásáról gondoskodom. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
324/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás (DAREH) 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
325/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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. évi járási startmunka programok indításához szükséges kérelem benyújtását, valamint 
pozitív elbírálás esetén a szükséges közbeszerzési eljárások megindítását támogatom. 
A támogató nyilatkozat aláírásáról, valamint a szükséges intézkedésekről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/2020.(XII.21.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
326/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 rendezvények támogatása és a Nemzetközi kapcsolatok támogatása pályázat kiírását 
az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszem. A Polgármesterei Hivatalon keresztül 
intézkedem, hogy a pályázati kiírást a városi honlapon (www.mezobereny.hu), valamint a 
Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként közzétételre kerüljön. Utasítom a Jegyzőt, hogy a 
pályázati kiírással kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete 
nélkül végezze el.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
327/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom: 
Az OPSKMM Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári 
állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat 
kiadásáról szóló 3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében a 
4/2020-as törlési jegyzékben felsorolt könyvek törlését tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
328/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 Kálmán Fürdő belépőjegyeinek 2021. évi szezonnyitástól érvényes árait az alábbiak szerint 
állapítom meg: 
„ 

Jegytípusok 2021. évi árak 
Felnőtt napi jegy 990 Ft 
Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig 690 Ft 
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 400 Ft 
Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig 350 Ft 
Diák, nyugdíjas napi jegy 700 Ft 
Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig 500 Ft 
Felnőtt úszójegy 490 Ft 
Diák, nyugdíjas úszójegy 450 Ft 
Termáljegy 9.30-12 óráig 590 Ft 
Látogatói jegy (max. 1 óra) 150 Ft 
Tanuló jegy 350 Ft 
VIP jegy egyéni megállapodás szerint 
Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig 1200 Ft 
Éjszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig 850 Ft 
Kedvezményes jegy* 500 Ft 

 
Bérletek 2021. évi árak 

Havi felnőtt bérlet 17.900 
Havi diák, nyugdíjas bérlet 14.900 
10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 8.300 
10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.500 Ft 
10 alkalomra szóló úszóbérlet 
(felnőtt, diák, nyugdíjas) 

3.900 Ft 

Oktatói bérlet 7.000 Ft 
VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás 10 alkalomra 
Termálbérlet 

4.900 Ft 

Szezonális VIP bérlet (csak partnerek részére) 34.900 Ft 
Kedvezményes bérlet* 9.750 Ft 
Strandbérlet támogatás (60 év feletti, mezőberényi 
lakóhellyel rendelkezők részére, 10 alkalmas) 

tulajdonosi döntés alapján 
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Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő 2021. évi árak 

Csoportos napi jegy 10 fő felett (Ft/fő) 690 Ft 
Csoportos napi jegy 50 fő felett (Ft/fő) 
(Szerv. rendezvények jegyárai üdülő csoportok, versenyek, 
edzőtáborok, külföldi delegációk (kivéve testvérvárosok) 
napi egységesen.) 

590 Ft 

Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-12 óráig: 
osztályok, csoportok, tanórák, óvodai foglalkozás keretében 
szervezett úszásoktatása ingyenes 

ingyenes 

Egyéb esetekben Ft/fő 300 Ft 
 

Nagycsaládosok számára 
 

2021. évi árak 

Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek) 2000 Ft 
További gyermek után Ft/fő 290 Ft 

*: A kedvezményes jegyet a súlyosan fogyatékos személyek és egy fő kísérő (a Magyar 
Államkincstár által kiállított, súlyos fogyatékosságot igazoló érvényes kártya bemutatásával) 
illetve mozgáskorlátozottak (érvényes MEOSZ tagsági kártya felmutatásával) vehetik 
igénybe. 
Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák!” 
Megbízom a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
329/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 ’17 Városüzemeltetési Kft. üzemeltetésében lévő busz 2021. évre vonatkozó 
díjszabását az alábbiak szerint határozom meg:  
A busz díjszabása: 231,- Ft/km + Áfa = bruttó 293,- Ft/km, vagy nettó 3.675,- Ft/óra + Áfa = 
4.667,- Ft/óra. A fuvardíj számítása vagylagos: km-díj vagy óradíj, a fuvarvállaló 
(Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.) szempontjából kedvezőbb díj kerül számlázásra. 
A díjtételen felül a megrendelő közvetlenül köteles megfizetni az igénybevétel helyszínén 
esetlegesen felmerülő autópálya, parkolási, őrzésvédelmi, komp és az egyéb használattal 
kapcsolatos költségeket, valamint több napos út esetén a gépjárművezető szállás 
elhelyezéséről, és ellátásáról is köteles gondoskodni. A társaság a felmerült költségeket és a 
futott kilométereket figyelembe véve a díjszabást évente köteles felülvizsgálni és ez alapján 
előterjeszteni.  
A díjszabást 2021. január 1. naptól kell alkalmazni. 
Megbízom a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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330/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.)  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:  
az önkormányzat tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti 
díjait 2021. évre az alábbiak szerint állapítom meg: 

Bérelhető helyiség 
Területe 

m2 
Címe 

Minimális 
bérleti díj 

bruttó Ft/hó 
2021. évben 

Üzlethelyiség 141 Fő út 13. 110 685 

Húsbolt 53 Fő út 13. 91 690 

Virágüzlet 16 Fő út 13. 27 680 

Csarnok büfé 76+10,4 Liget u. 2. 30 499 

volt felvásárlás 70 Liget u. 2. 21 000 

Motorosbolt 40 Liget u. 2. 24 440 

Pecsenyesütő 36 Liget u. 2. 37 716 

Újságosbódé 12,96 Liget u. 2. 12 221 

volt Extrém pálya 240 Liget u. 2. 90 720 

Kamra 15 Luther u. 1. 6 420 

Vízmű telephely 1306 József A. u. 2. 57 624 

Strand Büfé 30 Tessedik tér 1. 64 200 

Mátyás király u. 2. 1101 Mátyás király u. 2. 53 460 

Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák! 
Megbízom a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
331/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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’17 Városüzemeltetési Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények bérleti 
díjait 2021. január 1. naptól az alábbiak szerint állapítom meg: 

Molnár Miklós Sportcsarnok 2021. évi árak (bruttó) 
Mezőberényi bérlő: 5.885,- Ft /óra 

Bármilyen más bérlő: 8.025,- Ft /óra 
Gyulai Tankerület Központ 
 kötelező foglalkozásokra  

tanítási napokon 8-15 óra között 
4.500,- Ft / óra 

Martinovics utcai tornaterem 2021. évi árak (bruttó) 
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Mezőberényi bérlő: 3.585,- Ft /óra 
Bármilyen más bérlő: 4.762,- Ft /óra 

Műfüves pálya 2021. évi árak (bruttó) 
Mezőberényi bérlő 3.852,- Ft / óra 
Bármely már bérlő 5.350,- Ft / óra 

Öltözőhasználat 1.166,- Ft / óra 
Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák! 
Félpálya használatára nincs lehetőség. A bérlési idő minimum 1 óra, ezen felül a számlázás 
minden megkezdett fél óra után történik. 
Megbízom a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az árak 
alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
332/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi bérlet támogatási 
keret terhére 2021. január hónapra 150 főnek - melyből 141 fő a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, 9 fő pedig a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója - 89.250.- Ft összegben 
engedélyezem megvásárolni a tanulóbérletet. Kérelmezők a helyi rendeletben foglaltak szerint 
jogosultak a támogatásra. A bérlet igénylés névsora az előterjesztés mellékletét képezi.   
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 
333/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2020. november 
hónapra 6 főnek összesen 9.870.-Ft összegű gyermekétkeztetés térítési díj mérséklését 
támogatom. A kérelmező a helyi rendeletben foglaltak szerint jogosult a támogatásra. Az 
igénylés névsora az előterjesztés mellékletét képezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 
334/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2020. december 
hónapra 6 főnek összesen 6.370.-Ft összegű gyermekétkeztetés térítési díj mérséklését 
támogatom. A kérelmező a helyi rendeletben foglaltak szerint jogosult a támogatásra. Az 
igénylés névsora az előterjesztés mellékletét képezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2020. december 31. 
 
 
335/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetés 
térítési díjának megfizetésére az önkormányzat által az éves költségvetési rendeletben 
meghatározott keretek között támogatom, melyre 200.000.- Ft összeget biztosítok. 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot, mint kérelmezőt a döntésről értesítem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
336/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 2020. november havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
337/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 2020. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló, 14-ből 11 sportegyesület által benyújtott 
pénzügyi beszámolót tudomásul veszem (3 egyesület 1.000.000.- Ft feletti támogatását külön 
határozattal fogadom el). 
Köszönetet mondok a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2020. évben végzett 
munkáért és további eredményes szereplést kívánok.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
338/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom: 
A Mezőberényi Kosárlabda Klub (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) az I.599-14/2020. 
ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában) meghatározott 
1.000.000,- Ft és I.599-37/2020. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág 
kategóriában) meghatározott 345.000,- Ft támogatási összeg, azaz 1.345.000,- Ft összegről a 
pénzügyi elszámolást jóváhagyom. Köszönetet mondok a sportegyesület vezetőinek és 
tagjainak a 2020. évben végzett munkáért és további eredményes szereplést kívánok.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
339/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület (5650 Mezőberény, Luther tér 1.) az I.599-
19/2020. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - 
asztalitenisz) meghatározott 600.000,- Ft, az I.599-16/2020. ügyiratszámú támogatási 
szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - kézilabda) meghatározott 480.000,- Ft, az 
I.599-36/2020. ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában - 
kézilabda) meghatározott 135.000,- Ft, az I.599-17/2020. ügyiratszámú támogatási 
szerződésben (nem olimpiai sportág kategóriában - íjász) meghatározott 80.000,- Ft, az I.599-
27/2020. ügyiratszámú támogatási szerződésben (nem olimpiai sportág kategóriában - 
kickbox) meghatározott 500.000,- Ft támogatási összeget, az I/59-15/2020. ügyiratszámú 
támogatási szerződésben (testületi döntés alapján)  meghatározott 500.000.- Ft, azaz összesen 
2.295.000.- Ft összegről a pénzügyi elszámolást jóváhagyom. Köszönetet mondok a 
sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2020. évben végzett munkáért és további eredményes 
szereplést kívánok.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
340/2020.(XII.21.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) 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 Mezőberényi Labdarúgó Egyesület (5650 Mezőberény, Sport u. 1.) az I.599-13/2020. 
ügyiratszámú támogatási szerződésben (olimpiai sportág kategóriában) meghatározott 
870.000,- Ft, az I.599-5/2020. ügyiratszámú támogatási szerződésben (sportrendezvény) 
meghatározott 60.000,- Ft, és az I.599-4/2020. ügyiratszámú támogatási szerződésben 
(sportrendezvény) meghatározott 200.000,- Ft támogatási összeg, azaz 1.130.000.- Ft 
összegről szóló pénzügyi elszámolást jóváhagyom. Köszönetet mondok a sportegyesület 
vezetőinek és tagjainak a 2020. évben végzett munkájáért és további eredményes szereplést 
kívánok.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 35/2020.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete a helyi adókról szóló 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 36/2020.(XII.29.) önkormányzati 
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2020.(XII.01.) önkormányzati rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 
 


