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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2021. év 
 
 
1/2021.(I.07.)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 330/2020. (XII. 21.) sz. határozatot módosítom az alábbiak szerint: 
 
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. 12 221 

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 
 
 

*** 
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2/2021.(I.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 2021. évi tervezett költségvetési rendelet elfogadását követően, a költségvetésben 
biztosított, sportra fordítható támogatás összegének felosztását, az előterjesztés mellé 
mellékletként csatolt 3 db táblázat alapján állapítom meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2021.(I.12.) önkormányzati 
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések maszkhasználatra 
vonatkozó helyi szabályairól 
 
 

*** 
 
 
3/2021.(I.20.)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: 
Utasítom a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályát, hogy a TOP-7.1.1-16-
2016-00043 pályázat keretében az OPSKMM Művelődési Ház épületében közösségi terek 
bővítése céljából tervezett átalakítás tervezési munkálataira 500.000,- Ft – azaz ötszázezer 
forint – összeget betervezzenek Mezőberény Város 2021. évi költségvetésébe. 
Felelős: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
4/2021.(I.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 013350-6 kf. Vasúti ipari park kialakítása TOP-1.1.1.-16-BS1-2017-00001 azonosító számú 
projektjéhez 5.000.000,- Ft ideiglenes forrást biztosítok a 2021. évi költségvetése terhére, 
melyet a Projektmenedzsment köteles a támogatási összeg elkülönített számlájára történő 
megérkezése után haladéktalanul visszafizetni az Önkormányzat részére. 
Felelős: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

   Kis József projektvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
5/2021.(I.22.)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 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnál a 2021. 
január 22-ig be nem töltött álláshelyek zárolását rendelem el azonnali hatállyal. 
A zárolás a képviselő-testület által történő felülvizsgálatig érvényben marad. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
6/2021.(I.25.)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 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ előterjesztés 
mellékleteként csatolt 2020. évi beszámolóját elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
7/2021.(I.25.)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 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ előterjesztés 
mellékleteként csatolt 2021. évi munkatervét, programterv, közművelődési szolgáltatási 
tervét, funkciótervét, a terembeosztását jóváhagyom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
8/2021.(I.25.)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 2021. évi, előterjesztés mellékleteként csatolt táblázat alapján a városi rendezvények tervét 
elfogadom és megbízom 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 
 
 
9/2021.(I.25.)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 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ beiskolázási 
és továbbképzési terv 2021. évre vonatkozó javaslatát az előterjesztés melléklete szerint 
tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
10/2021.(I.25.)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 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ tájékoztatását 
a zárva tartás ideje alatt folytatott online kommunikációról az előterjesztés 8. sz. melléklete 
szerint tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
11/2021.(I.25.)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: 
2021. évben városi nagyrendezvénynek a március 15, május 1, augusztus 20. és az október 23. 
rendezvényeket tekintem, amellyel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatok az Orlai 
Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ hatáskörébe tartoznak.  
Ennek forrását a 2021 évi költségvetési rendelet keretei között biztosítom. 
Felelős: Siklósi István polgármester  

 Smiriné Kokauszki Erika igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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12/2021.(I.25.)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:  
Elfogadom Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervét és 
gondoskodom a közbeszerzési terv az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján való (EKR-ben) közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
13/2021.(I.25.)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 Óvodai Intézménye óvodáinak nyári nyitvatartási tervezetét az 
előterjesztéshez mellékelt kérelemnek megfelelően jóváhagyom. 
Megbízom az intézmény vezetőjét, hogy az óvodák nyári nyitva tartásáról legkésőbb február 
15-ig a szülőket tájékoztassa. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: 2021. február 15. 
 
 
14/2021.(I.25.)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 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 2021/2022. tanévre vonatkozóan tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. február 15. - értesítésre 
 
 
15/2021.(I.25.)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 Gyulai Tankerületi Központ és Mezőberény Város Önkormányzata között 2016. december 
15. napján létrejött, a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével kapcsolatos 
megállapodás 13. sz. mellékletének módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában és 
tartalommal támogatom. A módosítás aláírásáról gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2021.(I.25.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.) sz. rendelet módosításáról 
 
 
16/2021.(I.25.)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. február 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: 2021. január 31. 
 
 
17/2021.(I.25.)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. december havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
18/2021.(I.25.)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: 
Elfogadom a 2020. október, november, december hónapokban átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló beszámolókat a mellékelt három táblázat szerint. 
 
 
19/2021.(I.25.)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 helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott 
ágazati, szakmai elismerő címek 2021. évben nem kerülnek kiosztásra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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*** 
 
 
20/2021.(I.28.)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: 
Ellátási díjak bevétel kiesése 
Működési bevételek /B405/ előirányzatát csökkenti:                                          3 843 189 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 3.843.189 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    3 843 189 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 3.843.189 Ft /Ei. csökkentése/ 
Ellátási díjak bevétel kiesése 
Működési bevételek /B405/ előirányzatát csökkenti:                                             171 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    - 171.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                       171 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:    
096015 kf.:    - 171.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Közvetített szolgáltatások bevétel kiesése 
Működési bevételek /B403/ előirányzatát csökkenti:                                          2 103 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2.103.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    2 103 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2.103.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
ÁFA bevétel kiesése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     2 420 864 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2.420.864 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    2 420 864 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2.420.864 Ft /Ei. csökkentése/ 
Otthoni szakápolás átcsop. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                       446 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072410 kf.:    +  446.000 Ft / Ei. emelése/ 
Támogatásértékű bev. /B16/ előirányzatát megemeli:                                           446 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072410 kf.:   + 446.000 Ft /Ei. emelése/ 
Védőnői szolg. átcsop. 
Támogatásértékű bev. /B16/ előirányzatát megemeli:                                        1 304 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 1.304.000 Ft /Ei. emelése/ 
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Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    1 304 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    + 1.304.000 Ft / Ei. emelése/ 
Szolgáltatások többletbevétele 
Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli:                                          3 670 189 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 3.670.189 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    3 670 189 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 3.670.189 Ft / Ei. emelése/ 
Fizioterápia. átcsop. 
Támogatásértékű bev. /B16/ előirányzatát megemeli:                                        1 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:     + 1.000.000 Ft /Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K312/ előirányzatát megemeli:                                                1 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:     + 1.000.000 Ft /Ei. emelése/ 
Kapott kamat átcsop. 
Működési bevételek /B408/ előirányzatát megemeli:                                                 3 088 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 3.088 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                           3 088 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 3.088 Ft / Ei. emelése/ 
Egyéb műk. bev. átcsop. 
Működési bevételek /B411/ előirányzatát megemeli:                                               82 611 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 82.611 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                         82 611 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 82.611 Ft / Ei. emelése/ 
Városgazdálkodási feladat személyi kiad. átcsop. 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                        7 767 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    -  7.767.000 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                      1 298 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
066020 kf.:    -  1.298.000 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K312/ előirányzatát megemeli:                                                9 065 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:     + 7.641.000 Ft /Ei. emelése/ 
Beruházás előirányzatának év végi átcsoportosításai: 
Gyermekétkeztetés (főzőüst, kisért. t.eszk maradvány) 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                          572 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    - 572.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                            159 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    - 159.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                       731 000 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    +  731.000 Ft  /Ei. emelése/ 
Támogató szolg. (másológép maradvány) 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                          97 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    - 97.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                            27 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    - 27.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                     124 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  124.000 Ft  /Ei. emelése/ 
Nappali ellátás (bútorzat maradvány) 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                          204 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 204.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                              57 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 57.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                       261 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    +  261.000 Ft  /Ei. emelése/ 
Bölcsőde (karb. eszközök maradvány) 
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                          816 408 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 816.408 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                           192 592 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 192.592 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      978 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    +  978.000 Ft  /Ei. emelése/ 
Bölcsődei gy. étk. (kés készlet) 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                            24 408 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    + 24.408 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                                6 592 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    + 6.592 Ft / Ei. emelése/ 
Bölcsőde (számítógép beszerzés maradványa)  
Beruházások /K64/ előirányzatát csökkenti:                                                            91 181 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 91.181 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát csökkenti:                                             24 619 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 24.619 Ft / Ei. csökkentése/ 
HSNY (kerékpár) 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                           91 181 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 91.181 Ft / Ei. emelése/ 
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Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                             24 619 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 24.619 Ft / Ei. emelése/ 
Igazgatás közvetett kiadási előirányzatainak felosztása: 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                      18 982 742 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104042-1 kf.:    -  18.982.742 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                        1 602 012 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    +  1.602.012 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                        2 968 463 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  2.968.463 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                           126 891 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    +  126.891 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                           362 051 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107055 kf.:    +  362.051 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                     8 047 342 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    +  8.047.342 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                      1 505 642 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    +  1.505.642 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                        1 712 831 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    +  1.712.831 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                        1 622 510 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    +  1.622.510 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                       1 035 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    +  1.035.000 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                     2 289 873 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104042-1 kf.:    -  2.289.873 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                        465 100 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  465.100 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                           2 680 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107055 kf.:    +  2.680 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                    1 117 392 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    +  1.117.392 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                       263 684 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    +  263.684 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                       260 356 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    +  260.356 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                       180 661 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    +  180.661 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                     1 030 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    1.030.000 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                      1 030 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    +  1.030.000 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                           3 941 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102023 kf.:    -  3.941 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                             3 941 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072450 kf.:    +  3.941 Ft / Ei. emelése 
Időskorúak bentlakásos ellátása – demens ellátás megbontás: 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                   78 092 644 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    -  78.092.644 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                   78 092 644 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    +  78.092.644 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                  13 132 648 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102023 kf.:    -  13.132.648 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                  13 132 648 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    +  1.132.648 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                37 379 367 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102023 kf.:    -  37.379.367 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                37 379 367 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    +  37.379.367 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások előirányzatainak év végi rendezése: 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                1 608 769 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
101222 kf.:    -  1.608.769 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    475 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
107053 kf.:    -  475.000 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                1 602 958 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
096025 kf.:   - 1.602.958 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                 7 624 583 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
066020 kf  - 7.624.583 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                  4 969 412 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
096015 kf  - 4.969.412 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    848 008 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104042 kf  - 848.008 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                17 128 730 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    +  17.128.730 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   689 753 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
072450 kf  - 689.753 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   689 753 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    +  689.753 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    166 564 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
107053 kf  - 166.564 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    166 564 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    +  166.564 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                  1 184 838 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104035 kf  - 1.184.838 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                      79 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
074031 kf  - 79.000 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                 1 263 838 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107051 kf.:    +  1.263.838 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                2 173 445 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
074031 kf  - 2.173.445 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                1 364 858 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    +  1.364.858 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   545 454 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072410 kf.:    +  545.454 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      201 633 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    +  201.633 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                       61 500 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    +  61.500 Ft / Ei. emelése 
Bevételi előirányzatok év végi rendezése: 
(Időskorúak bentlakásos ellátása – demens ellátás megbontás) 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                  32 943 729 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 32.943.729 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                   32 943 729 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    + 32.943.729 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                        236 230 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    - 236.230 Ft  / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                           8 148 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107053 kf.:    - 8.148 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                       244 378 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 244.378 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     150 282 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107053 kf.:    - 150.282 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                   2 426 090 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096025 kf.:    - 2.426.090 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                      711 262 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    - 711.262 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                      348 700 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 348.700 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     886 670 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 886.670 Ft / Ei. csökkentése     
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     128 744 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107051 kf.:    - 128.744 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     1 258 701 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    - 1.258.701 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                     5 755 090 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 5.755.090 Ft / Ei. emelése 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                           1 215 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104042 kf.:    + 1.215 Ft / Ei. emelése 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                       154 144 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    + 154.144 Ft / Ei. emelése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                          411 715 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    - 411.715 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                          153 400 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    - 153.400 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli:                                          565 115 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 565.115 Ft / Ei. emelése 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
21/2021.(I.28.)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: 
091110-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 1.100.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 600.000 Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 2.200.000 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-1 kf. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – Segítők. KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 800.000 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091120-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás, SNI szakmai feladatai KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 900.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 100.000 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás üzemeltetési feladatai KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 100.000 Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 1.500.000 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. csökkentése: 1.600.000 Ft-tal 
1.600.000 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: 6.700.000 Ft-tal 
6.700.000 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: 6.700.000 Ft-tal 
6.700.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
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Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 6.700.000 Ft-tal 
6.700.000 Ft 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 239 Ft-tal 
+239 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: 239 Ft-tal 
-239 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: 239 Ft-tal 
-239 Ft 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 156 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091140-0 kf. Óvodai nevelés, ellátás üzemeltetési feladatai KÖT  
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 83 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
22/2021.(I.28.)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.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Igazgatási tevékenység. - Egyéb ig. KÖT. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 500.000 Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 3.200.000 Ft-tal 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat csökkentése: 2.500.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-3 kf. Igazgatási tevékenység. - Pénzügyi ig. KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 2.600.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 450.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf. Igazgatási tevékenység. - Beruházás KÖT. 
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Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 2.200.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 350.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-9 kf. Igazgatási tevékenység. - Jogalkotási tev. KÖT. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 100.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011220-0 kf. Adó, vám,- és jövedéki igazgatás KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 2.200.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 400.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016030-0 kf.. Állampolgársági ügyek. KÖT. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 100.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
109010-0 kf. Szociális szolgáltatások igazgatása. KÖT. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 100.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Igazgatási tevékenység. - Egyéb ig. KÖT. 
Közhatalmi bevételek /B3/előirányzat csökkentése: 100.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
016030-0 kf.. Állampolgársági ügyek. KÖT. 
Működési bevételek /B4/előirányzat csökkentése: 200.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 14.400.000 Ft-tal 
14.400.000 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: 14.400.000 Ft-tal 
14.400.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 14.400.000 Ft-tal 
14.400.000 Ft 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 275.913 Ft-tal 
+275.913 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: 275.913 Ft-tal 
-275.913 Ft 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
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018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 275.913 Ft-tal 
-275.913 Ft 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Igazgatási tevékenység. - Egyéb ig. KÖT. 
Működési bevételek /B4/előirányzat megemelése: 275.634 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
082091-0 kf. Nyitott terek. TOP 7.1.1.-16-2018.00043 KÖT. 
Működési bevételek /B4/előirányzat megemelése: 279 Ft-tal 
C.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 kf. Önkormányzati Igazgatás KÖT 
2014. évi maradvány korrekció 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. csökkentése: 360.537 Ft-tal 
360.537 Ft 
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: 360.537 Ft-tal 
360.537 Ft 
2014. évi maradvány korrekció 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat csökkentése: 360.537 Ft-tal 
-360.537 Ft 2014. évi maradvány korrekció 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.)  KÖT 
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat megemelése: 360.537 Ft-tal 
360.537 Ft 2014. évi maradvány korrekció 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
23/2021.(I.28.)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.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 800.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
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082044-01 Könyvtári szolgáltatás. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 98.657,- 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.  csökkentése: 48.980,- Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 81.722.- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-02. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. KÖT.  
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 100.000,- 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.  csökkentése: 166.137,- Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 45.132.- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-01. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 45.132,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 1.361.136,- Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 500.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-03. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény Napok és 
egyéb nagy rendezvények. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 67.734,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-07. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Csoóri Sándor 
pályázat KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 32.287,- Ft-tal 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 400,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-02. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás,amatőr művészetek Csoportok. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 2.000.000,- Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 500.000 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-03. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
Érdekeltségnövelő támogatás. KÖT 
Felújítási kiadások /K7/előirányzat csökkentése: 1.500.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-05. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Programok 
szolgáltatásban ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 43.246,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. csökkentése: 1.000.000,- Ft-tal 
1.000.000 Ft 
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5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás. KÖT 
Működési bevételek/B4/ előirányzat csökkentése: 13.195,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv.Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Működési bevételek/B4/ előirányzat csökkentése: 299.788,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek/B4/ előirányzat csökkentése: 100.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-02. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás,amatőr művészetek Csoportok. KÖT 
Működési bevételek/B4/ előirányzat csökkentése: 2.000.000,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
083030-00. Egyéb kiadói tevékenység ÖNK 
Működési bevételek/B4/ előirányzat csökkentése: 27.291,- Ft-tal 
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: 3.860.025,- Ft-tal 
3.860.025 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: 3.860.025,- Ft-tal 
3.860.025 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 3.860.025,- Ft-tal 
3.860.025 Ft 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 553.893,- Ft-tal 
+553.893 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: 553.893,- Ft-tal 
-553.893 Ft 
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: 553.893,- Ft-tal 
-553.893 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 91,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082042-00 kf. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. .KÖT  
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 4.750,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
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082044-02 kf. Könyvtári szolgáltatások- Könyvtár üzemeltetési kiadások. KÖT  
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 329.585,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082063-00 kf. Múzeumi kiállítási tevékenység. ÖNK  
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 80.621,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-01 kf. . Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő 
Központ KÖT. 
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 17.895,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 kf. . Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT. 
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 55.209,- Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-05 kf. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Programok 
szolgáltatásban ÖNK. 
Működési bevételek/B4/ előirányzat megemelése: 65.742,- Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
24/2021.(I.28.)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: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.)  
2014. évi maradvány korrekció 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 16.681.971 Ft-tal 
16.681.791 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT  
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 16.681.971 Ft-tal 
16.681.791 Ft 2014. évi maradvány korrekció 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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25/2021.(I.28.)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: 
013350-0 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat: 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. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat.: ÖNK. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 478.912 Ft-tal 
Fizetendő ÁFA /K:352/: +186.729 Ft 
Közüzemi díjak. /K:331/: +168.779 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +79.800 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +43.604 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladat: ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 78.133 Ft-tal 
Egyéb működési bevételek.:/B:411/ +78.133 Ft 
Kiadások visszatérítései 
Ingatlanok értékesítése:/B.52/ előirányzat megemelése: 123.779 Ft-tal 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-17 kf. Békési út 1/A- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 320.682 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ 320.682 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: 320.682 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: +320.682 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-24 kf. Békési út 2- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 627.908 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.:/B:402/ 627.908 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: 627.908 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +627.908 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-31 kf. Békési út 1/B- Önkormányzati lakás KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 74.591 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke:/B:402/ +74.591 Ft 
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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: 74.591 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +74.591 Ft 
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: 926.067 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.:/B:402/ +926.067 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: 926.067 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +926.067 Ft 
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: 39.149 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.:/B:402/ +39.149 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: 39.149 Ft-tal 
Karbantartási szolgáltatások /K:334/: +39.149 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-93 kf. Mb. Szétszórt lakások nem szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 185.724 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.:/B:402/ +185.724 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: 43.617 Ft-tal 
Közvetített szolgáltatások /K:335/: +43.617 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Mb. Vésztői út Lakóingatlan szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 81.855 Ft-tal 
Közvetített szolgáltatások /K:335/: +81.855 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-93 kf. Mb. Szétszórt lakások szoc. célú bérbeadása.. KÖT.. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 60.252 Ft-tal 
Karbantartási szolgáltatások /K:334/: +60.252 Ft 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-2 kf.  Mb. Békési út 12 Társasház bevételei: ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat csökkentése: 753.206 Ft-tal 
Kiszámlázott Áfa.:/B:406/ +554.858 Ft 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ -1.308.064 Ft 
Ingatlanok értékesítése:/B.52/ előirányzat megemelése: 7.979.086 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
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Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 753.206 Ft-tal 
Működési tartalék terhére Működési bevétel csökkentése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 7.979.086 Ft-tal 
Felhalmozási bevétel. emelése terhére Működési tartalék emelése. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság -ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 112.680 Ft-tal 
Készlet értékesítés:/B:401/ 88.724 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 23.956 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Mezőgazdaság -ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 112.680 Ft-tal 
Közüzemi díjak. /K:331/: +88.724 Ft 
Fizetendő ÁFA /K:352/: +23.956 Ft 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkái. KÖT 
Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkái. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat:  megemelése: 2.023.109 Ft-tal 
Fizetendő ÁFA /K:352/: +2.023.109 Ft 
Felújítási kiadások /K7/ ei. megemelése: 1.253.922 Ft-tal 
Alföldvíz Zrt. hálózati és felújítási munkái. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkái. KÖT 
Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felújítási munkái. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 3.277.031 Ft-tal 
Áfa visszatérítés:/B:407/ +3.277.031 Ft 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása. KÖT  
Egyéb közhatalmi bevételek:B:36  megemelése: 934.554 Ft-tal 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 197 Ft-tal 
Áfa visszatérítés:/B:407/ +197 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: 934.751 Ft-tal 
Működési és közhatalmi bevétel. emelése terhére Műk. célú tartalék feltöltés. 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Szociális -ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 607.450 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
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041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram- Szociális -ÖNK 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól felh. c. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 607.450 Ft-tal 
H.) 
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. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám./B16/KÖT ei. csökkentése: 2.077.766 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. 
Elkülönített állami pénzalapoktól felh.c. tám./B25/KÖT ei. megemelése: 2.077.766 Ft-tal 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Város- és községgazdálkodás bevétele: KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Fejezeti kezelésű EU.-s műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 1.018.882 Ft-tal 
Területalapú 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: 1.018.882Ft-tal 
Működési tartalék megemelése Egyéb működési célú támogatási bevétel megemelése terhére.. 
Területalapú támogatás. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-2 kf. Csatornamű bevételei:KÖT 
Háztartásoktól átvett fejlesztési célú pénze. /B75/KÖT ei. megemelése: 1.734 Ft-tal 
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: 1.734 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék megemelése Háztartásoktól átvett fejlesztési célú pénze 
megemelése terhére. 
K.) 
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: 4.287.764 Ft-tal 
B:34: Építményadó: 412.339 Ft 
B.34: Magánszemélyek kommunális adója: 2.411.875 Ft 
B:34: Telekadó: 1.463.550 Ft 
Értékesítési és forgalmi adók ei. megemelése: 47.842.429 Ft-tal 
Helyi iparűzési adó-/B:351/előirányzat  
Gépjármű adók adók /B:354/előirányzat: megemelése: 872.114 Ft-tal 
IFA /B:355/előirányzat: csökkentése: 309.550 Ft-tal 
Egyéb közhatalmi bevételek/késedelmi pótlék, 
és talajterhelési díj,:/B.36/ előirányzat  megemelése: 2.402.918 Ft-tal 
Egyéb települési adók: 2.402.918 Ft 
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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 megemelése: 55.095.675 Ft-tal 
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek, bevétel ei. emelése terhére Tartalék feltöltés. 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
104037-0  kf. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 145.350 Ft-tal 
Vásárolt élelmezés. /K:332/: +114.449Ft 
Fizetendő ÁFA /K:352/: +30.901 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 csökkentése: 145.350 Ft-tal 
Műk. célú tartalék terhére Dologi kiadási ei. biztosítása/Vásárolt élelmezés./ 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 kf Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel. 
Felhalmozási célú önkormányzati  
támogatások /B21/ ÖNK megemelése: 1.500.000,- Ft-tal 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bev. 
Kubinyi Ágoston program 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-96 kf. Kubinyi Ágoston Program ÖNK. 
Kubinyi Ágoston Program-  
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat : megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
/K:64/ Egyéb tárgyi eszköz beszerzés:ei. : +1.181.100 Ft 
/K:67/ Előzetesen felszámított Áfa:ei. : +318.900 Ft 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-3-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése: 30.000.Ft-tal 
Felső oktatási intézményben tanulók támogatása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-1 kf. Rendkívüli települési támogatás ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: megemelése: 30.000.Ft-tal 
Rendkívüli települési támogatás 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 270.226 Ft-tal 
Műk. célú tartalék terhére , ASP pályázat visszafizetési kötelezettség teljesítése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0  kf. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége. KÖT 
Egyéb működési célú támogatások kiadásai ÁHT.-n belülre. 
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Fejezeti kezelésű EU.-s programok. tám. /K:506/KÖT ei. megemelése: 270.226 Ft-tal 
ASP pályázat visszafizetési kötelezettség teljesítése 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-11 kf.   Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 440.000 Ft-tal 
K:335 Közvetített szolgáltatások+Áfa:  +400.000 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +40.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-11 kf.   Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívülre ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 440.000 Ft-tal 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke.:/B:403/ +360.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +60.000 Ft 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +20.000 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
26/2021.(I.28.)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.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-07 Csoóri Sándor pályázat KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Egyéb fejezeti kezelésű műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 1.200.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-07 Csoóri Sándor pályázat KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.200.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: +945.000 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +255.000 Ft 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082093-02 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő, tanulás, amatőr művészetek. Csoportok. 
Díszítő művészeti szakkör külön díj KÖT 
Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök. /B65/KÖT ei. megemelése: 40.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082093-02 kf. Közművelődés- egész életre kiterjedő, tanulás, amatőr művészetek. Csoportok. 
Díszítő művészeti szakkör külön díj KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 40.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése. /K:312/: +31.500 Ft 
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Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +8.500 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
27/2021.(I.28.)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: 
052020-7 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 
KÖT 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Központi kezelésű előirányzattól felh. c. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 305.686.504 Ft-tal 
 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
052020-7 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 
KÖT 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei-től Eu-s programok, azok társfinanszírozása  
miatt felh. c. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 2.751.178.539 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
052020-7 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 
KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 820.742.648 Ft-tal 
Áfa visszatérítés.:/B:407/ +820.742.648 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
052020-7 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 
KÖT 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 3.039.787.585 Ft-tal 
/K:62/ Ingatlanok beszerzése létesítése:ei. : +3.039.787.585 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
052020-7 kf. Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése-KEHOP-2.2.2.-15-2019-00143 
KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat:  megemelése: 842.425.020 Ft-tal 
Fizetendő ÁFA /K:352/: +820.742.648 Ft 
Fizetendő ÁFA /K:342/: +17.077.458 Ft 
Műk. c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +4.604.914 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 4.604.914 Ft-tal 
Műk. célú tartalék terhére , Szennyvíztisztító telep fejlesztés Áfa kiadásához fedezetbiztosítás 
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Felelős: Siklósi István polgármester, 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
28/2021.(I.28.)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 
 Üdülőhelyi feladatok tám. /B111/ csökkenti: 809.494 Ft-tal 
 (2020. év végi támogatási előirányzat rendezés) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti: 809.941 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ megemeli: 278.400,- 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: 278.400,- 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: 278.400,- Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 104031 bölcsődei ellátás  
 Személyi juttatás /K1/ megemeli: 241.039,- Ft-tal 
 Járulékok /K2/ megemeli: 37.361,- Ft-tal 
C)  
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: 521.820 Ft-tal 
(2020. október, november havi kulturális illetménypótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 521.820 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
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Műk. c. kv. tám. és kieg. tám-ok előir.-át /B111/KÖT megemeli: 149.831 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 109.127 Ft-tal 
 (2020. október, november havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 258.958 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: 252.490 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/ 33.890 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.170 182 
 102031 korm.funkc. 7.790 1.228 
 102023 korm.funkc. Ö 60.634 9.409 
 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. 1.152 178 
 096025 korm.funkc. Ö 892 138 
 066020 korm.funkc. Ö 32.558 5.046 
 096015 korm.funkc. 39.804 6.169 
 104035 korm.funkc. 260 40 
 107055 korm.funkc. Ö 130 20 
  218.600 33.890 
E) 
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  csökkenti: 3.489 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 2.453 Ft-tal 
 (2020. október, november (év végi rendezés) havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ csökkenti: 500 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ csökkenti: 536 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. -2.700 -789 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 2.200 253 
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  -500 -536 
F) 
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: 2.904.144 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 4.712.946 Ft-tal 
 (2020. október, november havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.617.090,- 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: 7.617.090,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1101/ megemeli: 6.595.194 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.021.896 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 704.934 109.265  
 104042-2 korm.funkc. 443.980 68.816  
 107052 korm.funkc. 504.506 78.199 
 107055 korm.funkc. Ö 49.642 7.678  
 102031 korm.funkc. 653.749 101.331  
 104031 korm.funkc. 207.242 32.122  
 101222 korm.funkc. Ö 386.265 59.871  
 102023 korm.funkc. Ö 3.644.876 564.614 
  6.595.194 1.021.896 
G) 
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: 383.382,- Ft-tal 
 (2020. 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: 383.382,- 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: 383.382,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1101/ 335.836 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 47.546 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2021.(I.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 
3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2021.(II.1.) önkormányzati 
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések maszkhasználatra 
vonatkozó helyi szabályairól 
 
 

*** 
 
 
29/2021.(II.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Hőgye Szabolcs 2021. 01.-06. havi (6 x 89.300,- Ft/hó) képviselői és bizottsági elnöki 
tiszteletdíjáról történő lemondását elfogadom. Utasítom az érintett vezetőket a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
30/2021.(II.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
A 2021. 01-06. hónapokat érintő, elfogadott tiszteletdíj-lemondásból keletkezett maradvány, 
610.542 Ft (személyi juttatás 535.800,- Ft, járulékok 74.742,- Ft), 1. cím: Városi 
Önkormányzat: 011130-0 Önkormányzati igazg. kf.: összesen: 610.542 Ft (személyi juttatás 
535.800,- Ft, járulékok 74.742,- Ft) felhasználását az alábbiakban határozom meg: 
A keletkezett bér- és járulék maradványból: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalék előirányzat megemelése: 610.542 Ft-tal. 
Utasítom az érintett vezetőket a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendeletbe eredeti előirányzatként beállítása 
 
 



 

32 

31/2021.(II.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
A.) 
045120-8 Járdaaszfaltozás, betonozás. KÖT 
Felújítási kiadások /K7/ ei. csökkentése: -1.574.803 Ft-tal 
Mikszáth úti járda beruházás 
045120-8. Mikszáth úti járda beruházás. KÖT  
Beruházási kiadások /K6/ ei. megemelése: +1.574.803 Ft-tal 
Mikszáth úti járda beruházás 
A Mikszáth úti járda beruházás előirányzat korrekciója. 
B.) 
066020-108 kf.  Víziközmű rendszer műszaki állapot javítása pályázat. 
Felújítási kiadások /K7/ ei. csökkentése: -9.611.829 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
066020-4 kf.  Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felhalmozási munkái KÖT 
Felújítási kiadások /K7/ ei. megemelése: +9.611.829 Ft-tal 
Alföldvíz Zrt. hálózati és felújítási munkái. 
A 066020-108 kf. Vizi közmű rendszer műszaki állapot javítása pályázat nem volt nyertes 
pályázat, a felszabaduló előirányzat 066020-4-re- Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és 
felhalmozási munkáira kerül átvezetésre 
C.) 
066020-4 kf.  Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felhalmozási munkái KÖT 
A Kunhalom utcai burkolat megerősítése… a munka rész füvesítése már nem aktuális az ei 
felszabadítható. 
Felújítási kiadások /K7/ ei. csökkentése: -1.100.000 Ft-tal 
Kunhalom utcai burkolat megerősítése a szennyvízhálózati rekonstrukciós munkálat keretein 
belül 
és ezzel egyidejűleg: 
066020-4 kf.  Alföldvíz Zrt. hálózat karbantartási és felhalmozási munkái KÖT 
Felújítási kiadások /K7/ ei. megemelése: +1.100.000 Ft-tal 
Alföldvíz Zrt. hálózati és felújítási munkái. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a 2021. évi költségvetési rendeletbe eredeti előirányzatként beállítása 
 
 
32/2021.(II.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)  Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú, „Mezőberény Város csapadékvíz 
csatorna-hálózatának fejlesztése” című projekt során felmerült, a megvalósításhoz 
elengedhetetlenül szükséges, azonban nem elszámolható dologi költségekre 
(csapadékcsatornák gépi tisztítása és kamerás vizsgálata) 550.000,- Ft fedezetet biztosítok 



 

33 

dologi kiadási előirányzatként a 047410-5: TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény 
Város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése KÖT, részletező számra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. évi költségvetési rendeletbe eredeti előirányzatként beállítása 
 
 
33/2021.(II.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A 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 szolgáltatások 2020. december 
11-től elrendelt szüneteltetését változatlanul fenntartom, azzal, hogy a szükséges ellátást az 
Intézménynek az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön 
keresztül kell nyújtania. 
Jelen döntés a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Megyeriné Pénzes Mária intézményvezető 
Határidő: Veszélyhelyzet fennállása alatt folyamatos 
 
 
34/2021.(II.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Gondoskodom a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú 
felhívás kapcsán a "Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban" című 
pályázat benyújtásáról, valamint a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges, a 
Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal történő konzorciumi együttműködési megállapodás 
megkötéséről.  
A 383/2019. (XI.25.) sz. határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzatának 
megfelelően eljárást folytatok le a beadáshoz szükséges Projekt Előkészítő Tanulmány 
elkészítésére. Gondoskodom a legelőnyösebb ajánlatot adó kiválasztásáról, a (PET) szerződés 
megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2021.(II.22.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről 
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35/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a közmunkások foglalkoztatásának 2020. évi tapasztalatairól, valamint a 2021. évi tervekről 
szóló tájékoztatót tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
36/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Elfogadom a 2021. január hónapban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázat szerint. 
 
 
37/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi bérlet támogatási 
keret terhére 2021. március 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: 2021. február 28. 
 
 
38/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2021. január hónapra 
8 főnek összesen 10.650.-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: 2021. február 28. 
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39/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2021. január havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
40/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2020. évi közvilágítás üzemeltetési tevékenységéről 
szóló települési tájékoztatóját tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
41/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
 
Mezőberény Város Óvodai Intézményébe történő 2021/2022-es nevelési év beiratkozási 
időszakának meghatározása tekintetében az alábbi hirdetményt teszem közzé: 
 

„ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2021/2022. nevelési évre 
vonatkozóan: 

 
2021. április 20. (kedd) 08,00 órától 17,00 óráig, 

2021. április 21. (szerda) 08,00 órától 17,00 óráig. 
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
− a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
− a gyermek TAJ kártyája, 
− orvosi igazolás, 
− a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, 
−  a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló hatósági igazolvány, 
− a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, 
− a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló hatósági igazolvány. 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján „Az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”. 
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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 (Mezőberény esetében a 
Békési Járási Hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, 
csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki. 
 
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 hatáskörében eljárva 
Siklósi István 

Polgármester” 
Felhatalmazom Kissné Wagner Mária Intézményvezetőt, hogy a hirdetmények közzétételéről 
intézkedjen. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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42/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgató 
beosztására a következők szerint hirdetem ki a pályázatot: 
 
A pályázatot 
meghirdető szerv 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
Képviseli Siklósi István polgármester 
5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.  

A meghirdetett 
munkahely 
megnevezése 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 
Központ  
5650 Mezőberény, Fő utca 6. 

A meghirdetett 
munkakör 
megnevezése 

Igazgató  

munkakör 
időtartama 

2021. május 30-tól 2026. május 29-ig tartó 5 éves, határozott időre  
 

Munkakör 
betöltéséhez 
szükséges 
feltételek 

� 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 1. melléklete 4. (települési 
könyvtár 5500 lélekszám felett) 8. (közérdekű muzeális gyűjtemény) és 
9. (közművelődési intézmény) pontjában meghatározott intézménytípus 
valamelyikének vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai 
követelmények 
� A munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás 
� Cselekvőképesség 
� Büntetlen előélet és nem állhat a tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt 

A munkakörrel járó 
lényeges feladatok 

Az igazgató vezeti az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelődési Központot, feladata az intézmény 
szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, az 
intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, 
irányítása és ellenőrzése.  
Integrált intézmény, alapfeladatai: A muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben foglalt feladatok ellátása.   

A pályázatban 
kötelezően 
benyújtandó iratok 

� Részletes szakmai önéletrajz  
� 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány  
� Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes 
szakmai és vezetői program  
� Iskolai végzettség, képesítés, szakmai gyakorlat és kulturális 
tevékenység hitelt érdemlő igazolásai   
� Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az Mt. 211. §-ában 
szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, 
�  Pályázó nyilatkozata a jogszabály által előírt 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról 
� Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hozzájárul-e 
pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához  
� Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat teljes 
anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, és a pályázati 
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anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul 
� Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a 39/2020. (X. 30.) 
EMMI rendelet 4. §-ában foglalt képzési kötelezettségnek eleget tesz 
vagy tett.  
� Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet 
kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt  

A pályázat 
benyújtásának 
feltételei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pályázat 
benyújtásának 
határideje 
 
A pályázat 
elbírálásának 
határideje 
 
A pályázat 
elbírálásának 
rendje 
 

A pályázatokat elektronikusan és papír alapon is be kell nyújtani. 
� Elektronikus úton az info@mezobereny.hu email-címre kérjük 
beküldeni 
továbbá 
� egy példányban, írásban, zárt borítékban kell beküldeni a 
pályázati adatbázisban szereplő I. 573 – 1 /2021. és a munkakör 
megnevezésével  
- postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, 
Kossuth tér 1.), 
             vagy 
- Személyesen: Siklósi István, Békés megye, 5650 Mezőberény, 
Kossuth tér 1.  
 
 
 
2021. március 26. 
  
 
2021. május (Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
ülésén) 
 
 
A pályázati kiírás megtekinthető a fenntartó (www.mezobereny.hu) és 
az intézmény (www.opskk.mezobereny.hu) honlapján egyaránt. 
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek minősítse. A pályázattal kötelezően benyújtandó 
iratok tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség. 
A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által 
létrehozott Ad Hoc bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a 
pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
bírálja el.  

Juttatások A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint  
További 
felvilágosítást ad 

Siklósi István polgármester 
Tel.: 66/515-515 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
43/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) 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 szervezetén belül működő Városi Bölcsőde 
házirendjének kiegészítését a COVID-19 járványügyi helyzet időszakára vonatkozóan az 
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyom. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária Igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
44/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Puskin utcai Idősek Otthona (5650, Mezőberény, 
Puskin utca 1.sz., 1104 hrsz.) épületének átalakítási munkálataihoz hozzájárulok. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2021.(II.22.) önkormányzati 
rendelete az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi 
szabályokról szóló 5/2016. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2021.(II.22.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
45/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
 
2021. évre vonatkozó fizetett szabadságomat az alábbi ütemezés szerint kívánom igénybe 
venni: 
 
2021. június 14.  –  2021. június 25. 10 nap 
2021. július 26.  –  2021. augusztus 13.    15 nap 
2021. szeptember 6. –  2021. szeptember 10.  5 nap 
2021. november 2.  –  2021. november 5.  4 nap 
2021. december 27.  –  2021. december 31.  5 nap 
Összesen:              39 nap 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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46/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A 383/2019. (XI.25.) sz. határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 
szerint eljárást folytatok le a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtandó "Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban" című támogatási kérelemhez kapcsolódóan a műszaki tervezést illetően. 
Gondoskodom a legelőnyösebb ajánlatot adó kiválasztásáról, a feltételes szerződés 
megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
47/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A 383/2019. (XI.25.) sz. határozattal elfogadott Beszerzések lebonyolításának szabályzata 
szerint eljárást folytatok le a TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések tárgyú felhívásra benyújtandó "Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban" című támogatási kérelemhez kapcsolódóan a műszaki ellenőrzést illetően. 
Gondoskodom a legelőnyösebb ajánlatot adó kiválasztásáról, a feltételes szerződés 
megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
48/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Kutyabarátok Közhasznú Egyesület (5650 Mezőberény, Békési út 9-11/A., az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, Mezőberény (5650 Mezőberény, Liget tér 2/a., Dr. Dóczy és Társa Bt. 
(5650 Mezőberény, Luther út 1.) és a Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény (5650 
Mezőberény, Sport út 1/B.) egyesületnek/szervezetnek a 2020. évi egyéb támogatások 
felhasználásáról szóló pénzügyi beszámolóját tudomásul veszem.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
49/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
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a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal által ellenőrzött Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 
Gyula, Munkácsy M. u. 19.) 2020. évi egyéb támogatások felhasználásáról az 59-10/2020 
ügyiratszámú támogatási szerződésben meghatározott 1.636.000,- Ft összegről szóló 253-
4/2021. ügyiratszámú elszámolását, pénzügyi beszámolóját jóváhagyom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
50/2021.(II.22.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal által ellenőrzött Mezőberényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat (5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.) 2020. évi egyéb támogatások 
felhasználásáról az 2731/2020. és 2731-3. ügyiratszámú támogatási szerződésben 
meghatározott 1.034.991,- Ft összegről szóló 2731-4/2020. és 655-1/2021. ügyiratszámú 
elszámolásait, pénzügyi beszámolóját jóváhagyom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 

*** 
 
 
51/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
az EFOP-1.2.11-16-2017-00002 projekt könyvvizsgálati feladatainak megvalósításához a 
szükséges 16.000,- Ft önerő biztosítását Mezőberény Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének általános tartaléka terhére engedélyezem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
52/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Könyvtár 
egységének 2020. évi beszámolóját az előterjesztéshez mellékelt Feljegyzés 
figyelembevételével elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Határidő: MPH: Értesítésre azonnal 

OPSKMM: Teljes dokumentum megküldése 2021. március 1. 
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53/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Könyvtár 
egységének 2021. évi munkatervét az előterjesztéshez mellékelt Feljegyzés 
figyelembevételével jóváhagyom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Határidő: MPH: Értesítésre azonnal 

OPSKMM: Teljes dokumentum megküldése 2021. március 1. 
 
 
54/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A 2021. április 12-i hatállyal a Mezőberény 3542/2 hrsz. közterület – természetben a Liget 
utcán található autóbusz forduló gépjármű forgalom előli lezárását rendelem el. A lezárás 
fizikai megvalósítására és a terület rendezésére 300.000,- Ft-ot a 2021. évi költségvetés 
általános tartaléka terhére kell biztosítani. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
55/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A 2021. április 12-i hatállyal a Mezőberény 3542/2 hrsz. közterület – természetben a Liget 
utcán található autóbusz forduló gépjármű fogalom előli lezárásra kerül. 
A VOLÁNBUSZ járatai számára a továbbiakban is biztosításra kerül a 47-es számú főút – 
Hősök útja – Kölcsey Ferenc utca – Liget utca útvonal használata. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre és a VOLÁNBUSZ-nak megküldésre azonnal 
 
 
56/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
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A „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-
3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító számú pályázathoz kiviteli tervdokumentáció elkészítése 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Schäfer Épületgépészet Kft. (5650 
Mezőberény, Fő út 7.) nevezem meg – aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot tette 7.800.000 Ft + Áfa = 9.906.000 Ft ajánlati árral – és gondoskodom a 
vállalkozói szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről. 
A forrás a 2021. évi költségvetésnek a terhére kerül biztosításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
57/2021.(II.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a 
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Dr. Magyar László háziorvos kéréséhez hozzájárulok, mely szerint Dr. Magyar László 
háziorvos helyettesítő háziorvosi szerződést köt Gyomaendrőd IV-es számú háziorvosi körzet 
háziorvosi feladatainak ellátására, azzal, hogy a háziorvos és Mezőberény Város 
Önkormányzata között fennálló feladat-ellátási szerződésben meghatározott teljesítési 
feltételeket a helyettesítés nem érinti. 
Felelős: Siklósi István Polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
58/2021.(II.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 
3.5 pontja Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím vonatkozásában Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhívásra pályázatot nyújtok be, 
melyhez bruttó 9.737.236,- Ft önerő fedezetet biztosítok felújítási kiadási előirányzatként a 
2021. évi költségvetés feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási 
elkülönített tartalék terhére /045120-18 kf. Önkormányzati feladat ellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására: Belterületi utak felújítása pályázathoz önerő biztosítása/. A 
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
59/2021.(II.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A „Víziközművek energetikai hatékonyságának növelése” c. projekten belüli 
energiatakarékos szivattyúk közbeszerzéséhez szükséges hatósági díjak megfizetésére bruttó 
10.800,- Ft fedezet kiegészítést biztosítok dologi célú kiadási előirányzatként a 011130-0 kf. 
részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére, a szükséges 
intézkedések megtételéről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
60/2021.(III.01.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a mezőberényi ügyelet feladatának ellátásáról 2021. január 1-től 2021. április 30-ig terjedő 
időszakban a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízásával (székhely: 1131. 
Budapest, Topolya utca 4-8., adószám: 24887865-1-41, cégjegyzék szám: 01-09-187743, 
képviseli: Dr. Rus János ügyvezető igazgató) gondoskodom.  
A lakosonként fizetendő összeg vonatkozásában a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató 
Kft.-vel a kölcsönösen kialkudott 87 Ft/fő/hó összeget elfogadom, a szerződés aláírásáról, 
valamint a szükséges intézkedésekről gondoskodom. 
Az ügyelet 2021. május 1-től történő ellátása érdekében tárgyalásokat folytatok a lehetséges 
szolgáltatókkal. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
61/2021.(III.01.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2/2021.(I.12.)sz. határozatot – figyelemmel Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. 
évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete 21. mellékletében 
elfogadott támogatási összegekre – visszavonom.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
62/2021.(III.01.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 326/2020.(XII.21.)sz határozatot úgy módosítom, hogy a Nemzetközi kapcsolatok 
támogatása tárgyban közzétett pályázati felhívást visszavonom, egyebekben a Városi 
rendezvények támogatása felhívást változatlan formában fenntartom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
63/2021.(III.12.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendeletben 
foglalt korlátozásra tekintettel, annak tiltó hatálya alá eső, a vállalkozási tevékenység 
korlátozásában érintett Mezőberény, Fő út 13. sz. alatti 16 m2 nagyságú és 141 m2 nagyságú 
üzlethelyiségek, Liget utca 2. sz. alatti 70 m2 és 40 m2 nagyságú raktárak, valamint 240 m2 
nagyságú üzlethelyiség vonatkozásában, a bérlőt a bérleti díjfizetési kötelezettsége alól 
mentesítem 2021. április 1. naptól a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
64/2021.(III.12.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Mezőberény Város csapadékvíz 
csatorna-hálózatának fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 azonosító számú 
projekt keretében eszközbeszerzés tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján a Páka-Duplex Bt.-t (5600 
Békéscsaba, Pöltenberg u. 17.) nevezem meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette 408.423,- Ft + Áfa = 518.697,- Ft ajánlati áron. 
Gondoskodom a szállítói szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 

*** 
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65/2021.(III.18.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzata – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, 
az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás (központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása) vonatkozásában együttműködési megállapodást köt 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatával közbeszerzési eljárás együttes lefolytatása 
érdekében. 
A közbeszerzési eljárás becsült értékét 12 hónapra vetítve (2020. január 01. napjától – 2020. 
december 31. napjáig) 7.468.226,- forint, összegben határozza meg. A rendelkezésre álló 
fedezet 11.403.720,- forint összegben 18 hónapra kerül meghatározásra, mely összeg 
időarányos részét a képviselő-testület az éves költségvetésében biztosítani fogja. 
Mezőberény Város Önkormányzata biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges szakmai 
minimum feltételeket. 
A közbeszerzési eljárás díjához Mezőberény Város Önkormányzata lakosságszám arányosan 
hozzájárul, mely összeget megállapodás alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
megtérít. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 

*** 
 
 
66/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberényi Rendőrőrs 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom. 
Megköszönöm, hogy a város lakói érdekében eredményes munkát végez. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
67/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul 
veszem, a városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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68/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszem, a városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
69/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2020-2024. közötti időszakra 
szóló gazdasági programjának 2021. évi módosítását az előterjesztés mellékletében szereplő 
tartalommal elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
70/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Elfogadom a 2021. február hónapban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázat szerint. 
 
 
71/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi bérlet támogatási 
keret terhére 2021. április 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: 2021. március 31. 
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72/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2021. február hónapra 
8 főnek összesen 11.400.-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: 2021. március 31. 
 
 
73/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2021. február havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
74/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Óvodai Intézményének 2021-2022-es nevelési évre szóló Beiskolázási 
tervét megismertem, annak tartalmát megfelelőnek tartom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
75/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Közvilágítás aktív eszközeinek 
üzemeltetése és karbantartása” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, a Mezei-Vill Kft.-t (4100 
Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) nevezem meg, amely a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette 4.767.600,- Ft+Áfa = 6.054.852,- Ft, azaz hatmillió-ötvennégyezer-
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nyolcszázötvenkettő forint ajánlati áron. Az összeget a 2021. évi költségvetés terhére 
/064010-0 Közvilágítás/ biztosítom. 
Gondoskodom a Közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés megkötéséről, valamint 
a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
76/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által az „Agrologisztikai csarnok és inkubátor 
csarnok Mezőberényben – engedélyezési tervdokumentáció elkészítése” tárgyában indított 
ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv 
alapján, az Optimál-Terv Építész Iroda Kft.-t (5520 Szeghalom, Bocskai u. 29.) nevezem 
meg, amely a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette nettó 3.500.000,- 
Ft+Áfa = bruttó 4.445.000,- Ft, azaz négymillió-négyszáznegyvenötezer forint ajánlati áron. 
A Mezőberény, 0365/6 hrsz. alatti ingatlanon létesítendő agrologisztikai csarnok és inkubátor 
csarnok tervezésére és engedélyezésére a 2021. évi költségvetés terhére /066020-116 
Inkubátorház tervezése, létesítése/ 4.699.000,- Ft-ot, azaz négymillió-
hatszázkilencvenkilencezer forintot biztosítok. 
Gondoskodom a vállalkozási szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
77/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Mezőberény, Mikszáth utca (hrsz.: 
3573/1) alatti ingatlanra 14-15 db személygépkocsi tároló építési engedély és kiviteli terv 
elkészítése” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés mellékletét 
képező bontási jegyzőkönyv alapján, az Optimál-Terv Építész Iroda Kft.-t (5520 Szeghalom, 
Bocskai u. 29.) nevezem meg, amely a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot 
tette nettó 1.700.000,- Ft+Áfa = bruttó 2.159.000,- Ft, azaz kettőmillió-százötvenkilencezer 
forint ajánlati áron.  
A tervezésre és az engedélyeztetésre a 2021. évi költségvetés terhére /066020-117 Garázssor 
tervezése/ 2.667.000,- Ft-ot, azaz kettőmillió-hatszázhatvanhétezer forintot biztosítok. 
Gondoskodom a vállalkozási szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések 
megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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78/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
támogatom a Vodafone Magyarország Zrt.-vel (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6., 
cégjegyzékszám: 73994, adószám: 15725390-2-04) történő, hordozható telefonos 
irodaszolgáltatásra irányuló megállapodás megkötését az előterjesztéshez mellékelt formában, 
amelynek aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
79/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése:3.600.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Mezőberény belterületén fakivágási munkák elvégzéséhez 
dologi kiadásként fedezet biztosítása / 066020-115 kf. Mezőberény belterületén fakivágási 
munkák / 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-115 kf. Város és község gazdálkodási: Mezőberény belterületén fakivágási munkák 
fedezetére KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
K:337 Egyéb szolgáltatások 
Egyéb működési tartalék terhére: Mezőberény belterületén fakivágási munkák elvégzéséhez 
dologi kiadásként fedezet biztosítása 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
80/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
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011130-0 kf Önk. Igazgatási tevékenység ÖNK 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök. B:7 . ei.  megemelése: 43.729 Ft-tal 
B:75: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 
Felhalmozási célra/orvosi eszközök vásárlására/ biztosított és a Dr. Dóczy és Társa Bt által 
2020 évben fel nem használt és 2021 évben visszautalt összeg. 
és ezzel egyidejűleg: 
900070-0 kf. Fejezeti és általános tartalékok elszámolása KÖT. 
Tartalékok/K513/ Felhalmozási célú ei./ Ft / megemelése: 43.729 Ft-tal 
Elkülönített Felhalmozási Tartalék: Egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére: 
A Felhalmozási célra/orvosi eszközök vásárlására/ biztosított és a Dr. Dóczy és Társa Bt által 
2020 évben fel nem használt és 2021 évben visszautalt összeg, ei. tartalékba helyezése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
81/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 3.028.916 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 2.811.060 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 217.856 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
82/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
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A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 381.985 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 354.510 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 27.475 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
83/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 489.822 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő ÖNK 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 454.590Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 35.232 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 



 

53 

84/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális jellegű. ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 407.199 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális jellegű. ÖNK 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 377.910 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 29.289 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
85/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése:450.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Magán személy közmű tartozásának kiegyenlítéséhez Egyéb 
dologi kiadásként fedezet biztosítása /013350-0 kf./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 kf. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. ÖNK. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 450.000 Ft-tal 
K:355 Egyéb dologi kiadások 
Egyéb működési tartalék terhére: Magán személy közmű tartozásának kiegyenlítéséhez Egyéb 
dologi kiadásként fedezet biztosítása 
Felelős: Siklósi István polgármester, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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86/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 4.699.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Inkubátor ház tervezéséhez beruházási kiadásként fedezet 
biztosítása / 066020-116 kf./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-116 kf. Város és község gazdálkodás: Inkubátor ház tervezése, létesítése. KÖT 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 4.699.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Inkubátor ház tervezéséhez beruházási kiadásként fedezet 
biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
 
87/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése:2.667.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Garázs sor tervezéséhez beruházási kiadásként fedezet 
biztosítása / 066020-117 kf./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-117 kf. Város és község gazd.: Garázs sor tervezése, létesítése  KÖT 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 2.667.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Garázs sortervezéséhez beruházási kiadásként fedezet 
biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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88/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-8 kf. Nyugati ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00013) KÖT 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei. - tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 29.016 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Fejlesztési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése:29.016 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék: 
A 013350-8 kf. Nyugati ipari terület kialakításához korrekcióként, utólagosan Felhalmozási 
célú Fejezeti kezelésű ei. - tól EU-s /B:25/ pályázati támogatás érkezett, amely összeggel az 
Egyéb felhalmozási tartalék előirányzat megemelésre került. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
89/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 88.900 Ft-tal 
Készlet értékesítés: /B:401/ 70.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ 18.900 Ft 
Készlet értékesítés: szőnyeg, párna 
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: 88.900 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: +25.118 Ft 
Egyéb szolgáltatások. /K:3337/: +30.000 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/: +14.882 Ft 
Fizetendő. ÁFA /K:352/: +18.900 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 



 

56 

90/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-14 kf. Általános Iskola: Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés:(TOP-3.2.1.-16 
BS1-2018-00089) KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei. -tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti működési c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 6.251.438 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-14 kf. Általános Iskola: Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés:(TOP-3.2.1.-16 
BS1-2018-00089) KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 5.231.329 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 1.020.109 Ft-tal 
013350-14 kf. Általános Iskola: Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés:(TOP-3.2.1.-16 
BS1-2018-00089) Az eredeti előirányzatként a Mezőberényi Önkormányzatnál tervezett 
előirányzatból a Projekt menedzsment kiadása átkerül a Megyei Önkormányzathoz, a 
támogató közvetlenül oda is finanszírozza, így a Projekt menedzsment bevételével és 
kiadásával az előirányzatainkat csökkenteni szükséges. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
91/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
102 031 Idősek nappali ellátása. KÖT: 
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT. - n belülről:  csökkentése:3.937.256 Ft-tal 
B:16: Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szerveitől 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
102 031 Idősek nappali ellátása. KÖT: 
Működési bevételek /B:4/ előirányzat megemelése: 3.937.256 Ft-tal 
B:402: Szolgáltatások ellenértéke+Áfa 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
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 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
92/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 333.498 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 309.510 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 23.988 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
A 2021. évi eredeti költségvetésbe beállított előirányzatok korrekciója:2021 02.01 –től 
közfoglalkoztatási minimál bér változása miatt. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
93/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése:.280.000 Ft-tal 
K.1107: Béren kívüli juttatások: Tanulmányi szerződés alapján tandíj átvállalása 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-9 kf. Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev.:Jogalkotás.: KÖT. 
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Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése:.280.000 Ft-tal 
K.1107: Béren kívüli juttatások: Tanulmányi szerződés alapján tandíj átvállalása 
A tanulmányi szerződés alapján biztosított tandíj esetében:011130-0 részletező számról 
átcsoportosítás a 011130-9 részletezőre. 
D.) 
A 2021 /2022/évi Népszámlálás területi előkészítéséhez, adatfelvétel végrehajtásához 
kapcsolódó és 2021. évben eredeti előirányzatként a 013360: részletező számon beállított 
bevételi és kiadási előirányzatokat a 013210 részletező számon kell szerepeltetni, így az 
alábbi átcsoportosítás szükséges: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
013360-0 kf. Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások. KÖT 
B:16. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT.- n belülről ei. csökkentése: 9.906.826 Ft-tal 
KSH 2021 /2022/évi Népszámlálás lebonyolításához 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
013360 -0 kf. Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 8.265.650 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 1.281.176 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat csökkentése: 360.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
013210-0 kf. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások. KÖT  
B:16. Egyéb működési célú tám. bevételei ÁHT. - n belülről. ei. megemelése: 9.906.826 Ft-tal 
KSH 2021 /2022/évi Népszámlálás lebonyolításához 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
013210-0 kf. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások. KÖT  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 8.265.650 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 1.281.176 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 360.000 Ft-tal 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei. -tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti működési c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 4.300.100 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az .sz. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 593.013 Ft-tal 
K.:122 Munkavégzésre irányuló egyéb 
 jogviszonyban megbízási díj 146.556 Ft 
K: 123 Egyéb külső személyi jutt.: Repi kiadás 446.457 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 224.507 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 3.482.580 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése /K:312/: +19.685 Ft 
Ag., eszk. beszerzése táborokhoz. 
Vásárolt élelmezés /K:332/: +317.797 Ft 
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Egyéb szolgáltatások /K:337/: +2.332.312 Ft 
Előzetesen felszámított Áfa /K:351/: +812.786 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. KÖT 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei. -tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei. megemelése: 699.900 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-04 Értékmentők c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01964 az. sz. KÖT 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat megemelése: 699.900 Ft-tal 
K:64: Egyéb tárgyi eszköz beszerzés+Áfa 
/1 db Fényképező gép és 40. db tárgyaló szék beszerzésének fedezetére 
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-05 Közösségek, generációk, kultúra c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01965 az. sz. 
KÖT 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti működési c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-05 Közösségek,generációk, kultúra c.  TOP-7.1.1.-16 H-ESZA-2020-01965 az. sz. 
KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 146.556 Ft-tal 
K.:122 Munkavégzésre irányuló egyéb 
 jogviszonyban.. megbízási díj 146.556 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 20.444 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 4.833.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok besz. /K:312/: +19.685 Ft 
Egyéb szolgáltatások /K:337/: +3.785.826 Ft 
Előzetesen felszámított Áfa /K:351/: +1.027.489 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
94/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: KÖT. 
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Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. megemelése: 191.234 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás: KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 177.480 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 13.754 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
A 2021. évi eredeti költségvetésbe beállított előirányzatok korrekciója: 2021.02.01-től 
közfoglalkoztatási minimál bér változása miatt. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Smiriné Kokauszki Erika OPSKMM igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
95/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok előir. K513 KÖT csökkentése:2.540.000 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére: /066020-118 kf. Város és 
községgazdálkodási szolgáltatás: Facsemete vásárláshoz dologi kiadásként fedezet biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-118 kf. Város és község gazdálkodás: Facsemete vásárláshoz fedezet biztosítása. 
KÖT. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 2.540.000Ft-tal 
K:312 Üzemeltetési anyag+Áfa 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére: Facsemete vásárláshoz dologi kiadásként 
fedezet biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
96/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
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kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok előir. K513 KÖT csökkentése:7.500.000 Ft-tal 
Környezetvédelmi alap elkülönített tartalék terhére:  
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, 
utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK. 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa: 5.000.000 Ft 
Facsemete vásárlás, kerítésépítés. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +1.968.504 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/:+531.496 Ft 
Kapcsolódó munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás: trágyázás, szántás, egyéb 
„Boldisháti, erdőtelepítési pályázatból megvalósítandó fejlesztés kiadásainak megelőlegezése, 
utólagos visszapótlási kötelezettség mellett.” 
Felelős: Siklósi István polgármester,  

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
97/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 3.000.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -1.181.000 Ft 
Egyéb dologi kiadások /K:355/: -1.500.000 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/:-319.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Felújítási kiadási/K7/ előirányzat: megemelése: 3.000.000 Ft-tal 
K:71: Ingatlanok felújítása+Áfa 
Felelős: Siklósi István polgármester,  

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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98/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A gazdálkodás folyamatos fenntarthatósága, az önkormányzat feladatainak 
finanszírozhatósága érdekében az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításról rendelkezem: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
- 084070-0 kf, Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat csökkenése: 1.330.856 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K:64/+Áfa: -1.330.856 Ft 
Esély Otthon EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 pályázat esetében  
és ezzel egyidejűleg: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése: 2 Ft-tal 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 1.330.854 Ft-tal 
Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002 kiadási előirányzatán belül ei. rendezés 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
99/2021.(III.29.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése vonatkozásában az alábbi 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezem: 
A) 
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: 199.380 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 143.829 Ft-tal 
 (2020. december, 2021. január, február havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 343.209 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) megemeli: 3.465 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 6.521 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: 333.223 Ft-tal 
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Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 011220-0 korm. funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 3.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  465 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm. funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 5.700 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  821 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 288.500 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 44.723 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.530 238 
 102031 korm.funkc. 4.380 653 
 102023 korm.funkc. Ö 88.020 13.643 
 074031 korm.funkc. 51.420 7.969 
 104042-1 korm.funkc. 26.740 4.145 
 101222 korm.funkc. Ö 1.190 53 
 104042-2 korm.funkc. 26.570 4.118 
 107052 korm.funkc. 850 106 
 107051 korm.funkc. 1.465 227 
 096025 korm.funkc. Ö 1.125 174 
 066020 korm.funkc. Ö 33.990 5.268 
 096015 korm.funkc. 50.880 8.050 
 104035 korm.funkc. 0 53 
 107055 korm.funkc. Ö 340 26 
  288.500 44.723 
B) 
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: 10.741 Ft-tal 
/B111/ÖNK megemeli: 5.082 Ft-tal 
 (2020. december, 2021. január, február havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 13.700 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 2.123 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa. terh. 
 031030-0 korm.funkc. 9.300 1.441 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 4.400 682 
  13.700 2.123 
C) 
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: 4.527.918 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 7.178.495 Ft-tal 
 (2020. december, 2021. január, február havi összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 11.706.413 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: 11.706.413 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1101/ megemeli: 10.135.673 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.570.740 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 1.066.297 165.277  
 104042-2 korm.funkc. 665.971 103.225  
 107052 korm.funkc. 746.977 115.782 
 107055 korm.funkc. Ö 75.375 11.394  
 102031 korm.funkc. 1.130.167 175.176  
 104031 korm.funkc. 310.863 48.183  
 101222 korm.funkc. Ö 599.278 92.888  
 102023 korm.funkc. Ö 5.540.745 858.815 
  10.135.673 1.570.740 
D) 
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: 1.335.430 Ft-tal 
 (2020. december, 2021. 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: 1.335.430 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: 1.335.430 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1101/ 1.156.215 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 179.215 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2021.(III.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

*** 
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100/2021.(IV.08.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnál a 
határozott időre betöltött 1 fő álláshely zárolását rendelem el azonnali hatállyal azzal, hogy az 
álláshely terhére jelenleg határozott időre alkalmazott munkavállaló jogviszonya a határozott 
idő leteltéig megmarad.  
A zárolás a képviselő-testület által történő felülvizsgálatig érvényben marad. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
101/2021.(IV.13.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnál 
meghirdetett igazgatói pályázatra beérkezett Túri Andrea (Békés, Keserű sor 10.) pályázó 
pályázati anyagát érvényesnek nyilvánítom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
102/2021.(IV.13.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnál 
meghirdetett igazgatói pályázatra beérkezett Babinszki János (Mezőberény, Tavasz utca 9/a.) 
pályázó pályázati anyagát formai hiba miatt (nem csatolt iskolai végzettséget, szakképesítést 
igazoló dokumentumot) érvénytelennek nyilvánítom, a pályázót a további pályázati eljárásból 
kizárom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
103/2021.(IV.13.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnál 
meghirdetett igazgatói munkakör ellátására érvényesen pályázó meghallgatására és a pályázat 
véleményezésére Ad hoc bizottságot hozok létre, mely ülésére 2021. április 22. napon kerül 
sor. Az Ad hoc bizottságba az alábbi személyeknek kívánok bizottsági tagsági megbízást 
adni: 

� Dr. Földesi Szabolcs, Mezőberény Város Jegyzője 
� Körösi Mihály, Mezőberény Város Alpolgármestere 
� A Nemzeti Művelődési Intézet Békés Megyei Igazgatósága által delegált országos 

szakmai szervezet képviselője. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
104/2021.(IV.13.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 
528/2020.(XI.28.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 7. § (1) bekezdés f) pontja 
alapján Mezőberény Város Önkormányzata fenntartásában működő intézménynél 
foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy Eszjtv. 4. § (1) bekezdése 
szerinti további jogviszony létesítéséhez kapcsolódó engedély kiadására Mezőberény Város 
Polgármesterét jelölöm ki. 
Az engedélyezéssel kapcsolatos kiegészítő szabályokat a Korm.rendelet 7.§-ában 
meghatározott előírások betartása mellett az alábbiak szerint határozom meg: 
- a kérelemhez csatolni kell a kérelmező közvetlen munkahelyi felettesének támogató 

nyilatkozatát a további jogviszony létesítésére vonatkozóan; 
- a kérelemhez mellékelni kell a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetője 

nyilatkozatát, melyben kifejti, hogy a kérelmet támogatja, vagy sem; 
- az engedélyező az engedélyt visszavonja, ha az érintett kérelmező nem valós adatot adott 

meg, az intézmény vezetője ellátási érdekre hivatkozva kéri az engedély visszavonását, 
vagy az érintett kéri az engedély visszavonását. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
105/2021.(IV.15.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
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a Mezőberény 0103/9; 0105/27; 0105/28; 0105/29 hrsz-ú területen /Erőmű I./ és a 
Mezőberény 0224/6; 0105/4 hrsz-ú területen /Erőmű II./ napelempark és kettő „5-50 MW 
közötti névleges teljesítőképességű tervezett erőmű” megyei területrendezési tervbe történő 
beillesztését lehetővé tevő területrendezési hatásvizsgálat kidolgozását támogatom, mely 
alapján a területrendezési hatósági eljárás megindításáról, valamint a térségi 
területfelhasználási engedély megkéréséről intézkedem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
106/2021.(IV.15.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel 
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet szabályozásának figyelembe vételével intézkedem 
az önkormányzat településrendezési eszközei módosításának megindításáról, a Mezőberény 
0103/9; 0105/27; 0105/28; 0105/29, 0224/6; 0105/4; 0224/2, valamint a 0224/3 hrsz-ú 
földrészletek területének különleges, beépítésre nem szánt egyéb terület, naperőmű (K-Ne) 
övezetbe sorolása, valamint a további kapcsolódó településrendezési eszközökben szükséges 
átvezetések elvégzése érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
107/2021.(IV.15.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pontja alapján a Mezőberény 0103/9; 
0105/27; 0105/28; 0105/29, 0224/6; 0105/4; 0224/2, valamint a 0224/3 hrsz-ú területeket 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 

*** 
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108/2021.(IV.19.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Bölcsőde Maci és Katica csoportját 2021. április 19. napjától 2021. április 30. 
napjáig – tekintettel az intézmény alkalmazottai körében a SARS-Co V-2 koronavírus 
fertőzéssel érintettek magas számára – bezárom. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ Igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
109/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2020. éves ellenőrzési jelentéseket  
- a vizsgált időszakban (2018-2019. év) Mezőberény Város Önkormányzata 

vonatkozásában a kintlévőségek kezelése. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és 
teljesítmény ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019. év) Mezőberény Város Önkormányzata és Hivatala 
vonatkozásában a kötelezettségvállalás rendje, gyakorlati megvalósulása. Az ellenőrzés 
típusa: szabályszerűségi és rendszerellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019. év) Mezőberény Város Önkormányzata és Hivatala 
vonatkozásában a pénzügyi műveletek, pénzkezelés folyamatának ellenőrzése. Az 
ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019. év) Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Intézménye 
vonatkozásában a belső kontrollrendszer, ezen belül a belső eljárásrendek, szabályzatok 
és folyamatleírások kötelező tartalmi elemeinek vizsgálata. Az ellenőrzés típusa: 
szabályszerűségi ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019. év) Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ vonatkozásában a kötelezettségvállalás rendje, gyakorlati 
megvalósulása, pénzügyi műveletek, pénzkezelés folyamata. Az ellenőrzés típusa: 
pénzügyi szabályszerűségi és rendszerellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019. év) Mezőberény Város Óvodai Intézménye vonatkozásában 
a szervezet munkavédelmi, munkabiztonsági ellenőrzése. Az ellenőrzés típusa: 
szabályszerűségi ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019. év) Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. vonatkozásában 
a bizonylati rend, bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése. Az ellenőrzés típusa: 
szabályszerűségi ellenőrzés 

jóváhagyom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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110/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény Város Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában a 2020. 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 
 
 
111/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Békési Járási Hivatal városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm, a hivatal 2020. 
évi munkájáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
112/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadom, a városért, lakosságért végzett munkáját megköszönöm. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
113/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi beszámolóját Mezőberény Város részére autóbusszal végzett 
helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan elfogadom. 
Gondoskodom a 2020. évi beszámolóban foglaltak szerint fennálló 138.227,- Ft (azaz 
százharmincnyolcezer-kettőszázhuszonhét forint) megfizetéséről az Önkormányzat 2021. évi 
költségvetése terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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114/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében „Városi rendezvények” 
támogatására biztosított 1.440.000,- Ft összeg felosztását az előterjesztéshez mellékelt 
táblázat alapján állapítom meg 385.000,- Ft tartalékot képezve. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
115/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény város Településrendezési Eszközeinek módosítása megindítását rendelem el a 
belterületi 3537-, 3538/1-, 3538/2-, és a 3542/2 hrsz-ú telkek övezeti besorolásának 
módosításával, a területen tervezett építési beruházás elvégezhetősége érdekében. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 2.§ 4a. pontjában 
foglaltak alapján a tervezett beruházások területét azok megvalósítása érdekében kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítom, így a Korm.rendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a 
Településrendezési Eszközök jelen módosítása tárgyalásos eljárással, a szakmai felügyeletet 
gyakorló területileg illetékes állami főépítész lebonyolításával kerül lefolytatásra. 
A Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés 
összhangban van Mezőberény Város hatályos településfejlesztési koncepciójával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
116/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi bérlet támogatási 
keret terhére 2021. május 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: 2021. április 30. 
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117/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2021. március 
hónapra 10 főnek összesen 4.090.-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: 2021. április 30. 
 
 
118/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2021. március havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
119/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Elfogadom a 2021. március hónapban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázat szerint. 
 
 
120/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 257/2017.(VI.26.) sz. határozata 
alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/8. sz. alatti, 
1026/A/8 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban álló ingatlan versenyeztetési eljárás keretében 
történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodom: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
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versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Luther u. 1. II/8. 
sz. alatti, 1026/A/8 hrsz-ú, 60,01 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, 
minimum bruttó 9.000.000 (azaz kilencmillió forint, nettó 7.086.614 forint + 27 % áfa) 
eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. május 31. 
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 
 
 
121/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat házi segítségnyújtás vonatkozásában kidolgozott 
ellátási tervét az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyom. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
122/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bentlakásos intézményeiben humánerőforrás 
biztosítása a COVID-19 járvány idején című dokumentumot az előterjesztéshez mellékelt 
formában jóváhagyom. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
123/2021.(IV.26.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Járványügyi és infekciókontroll szabályzatát az 
előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyom. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
124/2021.(IV.30.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
megbízom Kmetykó János egyéni vállalkozót (székhely: 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4., 
adószám: 56182107-1-24) Mezőberény város közigazgatási területén az önkormányzati 
főépítészi feladatok ellátásával 2021. május 1. naptól 2021. december 31. napig. 
A megbízási szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom. 
A megbízási díj összege az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosított. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
125/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 114/2021.(IV.26.)sz. határozatot módosítom az alábbiak szerint:  
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében „Városi rendezvények” 
támogatására biztosított 1.440.000,- Ft összeg felosztását az előterjesztéshez mellékelt 
táblázat alapján állapítom meg 379.000,- Ft tartalékot képezve. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
126/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény 0103/9; 0105/27; 0105/28; 0105/29 hrsz-ú területen /Erőmű I./ és a 
Mezőberény 0224/6; 0224/2, 0224/3 hrsz-ú területen /Erőmű II./ napelempark és kettő „5-50 
MW közötti névleges teljesítőképességű tervezett erőmű” megyei területrendezési tervbe 
történő beillesztését lehetővé tevő területrendezési hatásvizsgálat kidolgozását támogatom, 
mely alapján a területrendezési hatósági eljárás megindításáról, valamint a térségi 
területfelhasználási engedély megkéréséről intézkedem. 
A 105/2021.(IV.15.)sz. határozatot jelen döntés meghozatalával visszavonom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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127/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel 
és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 
25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet szabályozásának figyelembe vételével intézkedem 
az önkormányzat településrendezési eszközei módosításának megindításáról, a Mezőberény 
0103/9; 0105/27; 0105/28; 0105/29, 0224/6; 0224/2, valamint a 0224/3 hrsz-ú földrészletek 
területének különleges, beépítésre nem szánt egyéb terület, naperőmű (K-Ne) övezetbe 
sorolása, valamint a további kapcsolódó településrendezési eszközökben szükséges 
átvezetések elvégzése érdekében. 
A 106/2021.(IV.15.)sz. határozatot jelen döntés meghozatalával visszavonom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
128/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pontja alapján a Mezőberény 0103/9; 
0105/27; 0105/28; 0105/29, 0224/6; 0224/2, valamint a 0224/3 hrsz-ú területeket kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánítom. 
A 107/2021.(IV.15.)sz. határozatot jelen döntés meghozatalával visszavonom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
129/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2020.(I.27.) sz. határozata alapján 
megindított településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálatát folytatva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 7.§ b) pontja 
alapján megindított módosítás eredményeképpen elkészült Településfejlesztési Koncepció és 
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Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezetének dokumentációját véleményeztetési 
eljárásra megfelelőnek ítélem. 
A Korm.rendelet 29/A.§ és 30.§-ának előírásai alapján az elkészült dokumentumok 
elfogadása érdekében a partnerségi egyeztetést, véleményeztetést lefolytatom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
130/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 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 
16.§-a alapján a Puskin utcai és a Juhász Gyula utcai Idősek Otthonában a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételektől 
ellátási érdekből ideiglenesen, a veszélyhelyzet időtartama alatt az eltérés engedélyezem. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
131/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai Intézményében 10 óvodai csoport 
indítását rendelem el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
132/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezem 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye (a továbbiakban: Intézmény) Óvodavezetőjének, hogy 
az Intézmény feladat-ellátási helyein a 2021/2022. nevelési évre vonatkozóan, a csoportok 
kialakításánál a szükségessé vált, és a jogszabály értelmében engedélyezhető maximális 
csoportlétszámot legfeljebb húsz százalékkal átlépje. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
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Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
133/2021.(V.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2021/2022. nevelési évben támogatom 21 fő óvodapedagógus alkalmazását Mezőberény 
Város Óvodai Intézményében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
134/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mezőberény, külterület 0365/6 
hrsz. szántó művelési ágú termőföld végleges más célú hasznosítása céljára 30.000,- Ft 
földvédelmi eljárási díj, 3.248.080,- Ft földvédelmi járulék és 100.000,- Ft telekalakítási 
eljárási/igazgatási díj – összesen 3.378.080,- Ft összeget biztosítok és gondoskodom a 
szükséges intézkedések megtételéről.  
A forrásként 3.248.080 Ft összeg /013350-6. Vasúti Ipari Park kialakítása, TOP-1.1.1-16-
BS1-2017-00001 / beruházási kiadásként, 130.000 Ft összeg dologi kiadásként, a 2021. évi 
költségvetés, egyéb működési tartaléka terhére kerül biztosításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
135/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény, külterület 0298/16 hrsz. alatt nyilvántartott 2 ha 4756 nm alapterületű, erdő 
művelési ágú, 28,21 AK értékű ingatlan 1/1-ed tulajdoni illetőségét a megtekintett állapotban 
3.000.000. Ft, azaz hárommillió forint összegű vételár mellett adásvétel címen, 
közfoglalkoztatás és településfejlesztés céljára megveszem a 2021. költségvetés terhére. 
Az adásvételi szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom.  
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Az adásvételi szerződés megkötéséből, valamint a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséből 
származó költségeket Mezőberény Város Önkormányzata viseli.  
Fedezetet biztosítok beruházási kiadási előirányzatként a 052020-7: Mezőberény 
szennyvíztisztító telep fejlesztése (KEHOP-2.2.2.15-2019-00143). KÖT, részletező számra a 
2021. évi költségvetés feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási 
elkülönített tartalék terhére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

136/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény, 0365/6, 6002/2 hrsz, Kodály Zoltán utca 8. és Fő út 6. alatti ingatlanok 
villamos ügyintézési költségeinek megfizetésére 120.000,- Ft fedezetet biztosítok a 011130-0 
Igazgatási tev KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka 
terhére. Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

137/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a szúnyoggyérítési feladatok ellátására 470.000,- Ft fedezet kiegészítést biztosítok dologi 
kiadási előirányzatként a 066020-0: Városi Községgazd. szolg. KÖT, részletező számra a 
2021. évi költségvetés feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, átalakítási 
elkülönített tartalék terhére. Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

138/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény, Mikszáth 3. alatti ingatlan gázszolgáltatói számlák kiegyenlítésére 250.000,- 
Ft fedezetet biztosítok dologi kiadási előirányzatként a 013350-3: Önkormányzati vagyonnal 
való gazd. kapcs. fel: Mikszáth Kálmán utcai 20 lakásos társasház építése KÖT, részletező 
számra a 2021. évi költségvetés feladatellátáshoz kapcsolódó, üzemeltetési, átszervezési, 
átalakítási elkülönített tartalék terhére. Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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139/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgatói 
munkakörének ellátására vezető állású munkavállalóként Túri Andrea Magdolnát (Békés, 
Keserű sor 10.) alkalmazom 5 évre, 2021. május 30. naptól 2026. május 29. napig, 3 hónap 
próbaidő kikötésével.  
Túri Andrea Magdolna járandóságait összesen havi bruttó 440.000.- Ft-ban 
(négyszáznegyvenezer forintban) állapítom meg, továbbá gondoskodom a munkaviszony 
létesítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
140/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 
II.3. pont szerinti Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen, 411653 
igénylésazonosítóval nyilvántartott pályázat kapcsán fel nem használt támogatás 
visszafizetésére 19.017 Ft fedezetet biztosítok a 2021. évi költségvetés egyéb fejlesztési 
tartaléka terhére (részletező kód: 05-096015-0), a visszafizetésről intézkedem. 
Felelős: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
141/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által a TOP-
7.1.1.-06-H-043-1 kódszámú TOP CLLD helyi felhívásra "Kulturális rendezvénypavilon 
létesítése Mezőberényben" címmel, 50.016.497 Ft támogatási összeggel benyújtani kívánt 
támogatási kérelem megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ általi aktiválásához hozzájárulok. Az ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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142/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által a TOP-
7.1.1.-06-H-043-1 kódszámú TOP CLLD helyi felhívásra "Kulturális rendezvénypavilon 
létesítése Mezőberényben" címmel benyújtani kívánt támogatási kérelemhez kapcsolódóan a 
határozat mellékletét képező, fenntartási időszak végéig szóló, használatot biztosító szerződés 
tervezetet elfogadom, aláírásáról gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
143/2021.(V.07.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által a TOP-
7.1.1.-06-H-043-1 kódszámú TOP CLLD helyi felhívásra "Kulturális rendezvénypavilon 
létesítése Mezőberényben" címmel benyújtani kívánt támogatási kérelem megvalósításának 
érdekében, a beépítési előírások betartása miatt a 3542/2 hrsz-ú ingatlan 261 m2-ről 370 m2-re 
történő bővítéséhez hozzájárulok, a 3537 hrsz-ú (piactér és piaccsarnok) és a 3543 hrsz-ú 
(Liget utca, közterület) ingatlanok területének csökkentésével, a mellékelt helyszínrajz 
szerint. Intézkedem a változási vázrajz elkészíttetéséről és a telekhatár-rendezési eljárás 
megindításáról. A földhivatali engedélyezési eljárásra és a változás bejegyzésére 55.800 Ft 
fedezetet biztosítok a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére /011130-0 
Igazgatási tev. KÖT/. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
144/2021.(V.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a támogató határozatot megalapozó pályázat érvénytelen ezért a 337/2019.(IX.30.)sz. 
határozatot visszavonom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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145/2021.(V.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 107/2019.(II.25.) sz. határozata 
alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz., 10. sz. lakás 
(Hrsz.: 3573/2/A/10) önkormányzati tulajdonban álló ingatlan versenyeztetési eljárás 
keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodom: 

 „HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. 
szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. június 30. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 06 
70/ 400-2409-es telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
146/2021.(V.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Mezőberény, külterület 0365/6 
hrsz-ú, 17.660 m2 nagyságú és 36,91 AK értékű ingatlan telekalakítási (telekmegosztási) 
eljárás lefolytatása, kérelmezése céljára 37.200 Ft (azaz harminchétezer-kettőszáz forint) 
összeget biztosítok és gondoskodom a további szükséges intézkedések megtételéről.  
A forrásként 37.200 Ft összeg dologi kiadásként, a 2021. évi költségvetés, egyéb működési 
tartaléka terhére kerül biztosításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
147/2021.(V.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
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Az általam 2021. május 7-én hozott 139/2021. (V.07.) sz. határozatot az alábbiak szerint 
módosítom: 
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgatói 
munkakörének ellátására vezető állású munkavállalóként Túri Andrea Magdolnát (Békés, 
Keserű sor 10.) alkalmazom 5 évre, 2021. július 21. naptól 2026. július 20. napig, 3 hónap 
próbaidő kikötésével.  
Túri Andrea Magdolna járandóságait összesen havi bruttó 440.000.- Ft-ban 
(négyszáznegyvenezer forintban) állapítom meg, továbbá gondoskodom a szerződés 
aláírásáról és a munkaviszony létesítésével kapcsolatos intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
148/2021.(V.25.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ igazgatói 
feladatainak ellátásával határozott időre, 2021. május 30. naptól 2021. július 20. napig 
megbízom Szegedi Máriát (Mezőberény, Jókai utca 52.), aki a feladatkört a jelzett időszakban 
az intézménynél fennálló munkaviszonya mellett, a számára megállapított intézményvezető-
helyettesi bérrel, külön díjazás nélkül látja el. A munkaszerződés módosításával kapcsolatos 
intézkedések megtételéről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
149/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva a 2020. évi jóváhagyásra javasolt intézményi pénzmaradványok 
felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezem: 
A szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint 
történik: 
Mezőberény Város 2021. évi költségvetése: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 4.521.355 Ft-tal 
4.521.355 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: 4.521.355 Ft-tal 
4.521.355 Ft 
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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: 4.521.355 Ft-tal 
4.521.355 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok /K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 4.521.355 Ft-tal 
4.521.355 Ft 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 457.233 Ft-tal 
457.233 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: 457.233 Ft-tal 
457.233 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: 457.233 Ft-tal 
457.233 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 457.233 Ft-tal 
457.233 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: 255.116 Ft-tal 
255.116 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: 255.116 Ft-tal 
255.116 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: 255.116 Ft-tal 
255.116 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 255.116 Ft-tal 
255.116 Ft 
Felelős: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője 

Mezőberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetője 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
OPSKMM igazgatója 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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150/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva a 2020. 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 2021. 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: 14.639.498 Ft-tal 
14.639.498 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
TB. pénzügyi alapjaitól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 1.035.889 Ft-tal 
TB. pénzügyi alapjaitól támogatás csökkentése a védőnői szolgálat béremelés fedezetének 
különbözetével./Mezőberény Széchenyi u. 1.sz./ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 2.596.059 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  ei. megemelése: 201.195 Ft-tal 
2020.12. havi és 2021.01.havi Közfoglalkoztatottak bére és járuléka 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
096015-0 Közétkeztetési Központ. KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ei. megemelése: 1.751.955 Ft-tal 
Festési javítási munkák, ill. Áfa 
Felújítási kiadások /K7/  ei. megemelése: 4.696.858 Ft-tal 
Mb. Közétkeztetési Központ: Villamossági felújítás. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102023 kf. Idősek Otthona Puskin 1. sz. ÖNK 
Felújítási kiadások./K7/ előirányzat megemelése: 4.357.542 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: 8.175.799 Ft-tal 
8.175.799 Ft 
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 csökkentése: 7.556.609 Ft-tal 
-7.556.609 Ft 
/Nyitott terek pály.:4.256.609 Ft, PH. Városháza belső felújítása: 3.300.000 Ft/ 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 536.095 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  ei. megemelése: 83.095 Ft-tal 
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2020.december havi hóközi kifizetések fedezetére 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. /Köt. terhelt e./ megemelése: 2.475.390 Ft-tal 
2.475.390 Ft 
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 csökkentése: 2.475.390 Ft-tal 
-2.475.390 Ft 
/Közfoglalkoztatás: 1.786.987 Ft 
Kincses Kultúr Ovi pályázat: 688.403 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: 3.517.068 Ft-tal 
3.517.068 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: 3.517.068 Ft-tal 
-3.517.068 Ft 
Csoóri Sándor Tárgyalkotó pályázat: 1.200.000 Ft. 
Honlap arculatmegújítása pályázat: 629.920 Ft 
Művész telep, Felnőtt alkotó tábor: 300.000 Ft 
Közfoglalkoztatás: 859.760 Ft 
A 100 tagú Cigány zenekarnak 2020 évi előleg: 476.250 Ft 
EFOP-3.3.2.-16-2016-00106. Közösség-Élmény-Tudás: 11.138 Ft 
Szakkör különdíj:  40.000 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: 3.517.068 Ft-tal 
3.517.068 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Működési célú előirányzat megemelése: 3.517.068 Ft-tal 
3.517.068 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 
 
 
151/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi tartalmú előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város 2021. évi költségvetése: 
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A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány  
igénybevétele működési 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/ Elkülönített Működési célú 
Feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, 
átalakítási tart. előirányzat megemelése: 20.000.000 Ft-tal 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 30.000.000 Ft-tal 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány  
igénybevétele felhalmozási célra, /B8131/ ei. megemelése: 65.000.000 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: 15.000.000 Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Felhalmozási célú előir. megemelése: 50.000.000 Ft-tal 
Elkülönített intézményfejlesztési tartalék. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
152/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom: 
A 2020. évi költségvetési beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadom. 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése: 

 bevételeit 8.513.723.021 Ft előirányzattal 
 3.551.220.338 Ft teljesítéssel 
 kiadásait 8.513.723.021 Ft előirányzattal 
 5.191.582.575 Ft teljesítéssel, 

az egyenleget 1.640.362.237 Ft-tal jóváhagyom, és a 2020. évi költségvetés alapján a 2020. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021.(V.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének 
teljesítéséről, zárszámadásáról 
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153/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 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 2020. 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 
2020. évi beszámoló elkészítésében közreműködők, valamint az intézményi beszámolók 
elkészítésében részt vevők munkájáért köszönetemet fejezem ki. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző  
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2021. június 15. 
 
 
154/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény, Békési út 12. sz. és a Mikszáth K. u. 3. sz. alatti lakásépítési beruházások 
pénzügyi beszámolóit elfogadom.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
155/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
engedélyezem a Mezőberényi Labdarúgó Egyesület kérelmét, melyben a 2021. évi 
sportrendezvények támogatása címen megítélt „Örömfoci - május 1.” (I. 890-3/2021. 
iktatószámú támogatás) rendezvény megvalósításának időpont módosítását kérte 2021. 
augusztus 6-7-re. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
156/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
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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 a hivatali járművek üzemeltetésére, hivatali járművek 
magáncélú használatának elszámolására vonatkozó Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt 
formában jóváhagyom és egyúttal a 114/2015.(III.30.) sz. határozattal jóváhagyott 
szabályzatot hatályon kívül helyezem. 
Felelős: dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021.(V.31.) önkormányzati 
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
157/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Elfogadom a 2021. április hónapban átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót a mellékelt táblázat szerint. 
 
 
158/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. 2020. évi üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves 
beszámolóját 1.741 e Ft adózott eredménnyel, és 29.468 e Ft mérleg főösszeggel elfogadom.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
159/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
jóváhagyom a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Alapító okiratának módosítását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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160/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
jóváhagyom a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 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 
 
 
161/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
hozzájárulok, hogy a támogató szolgáltatás vonatkozásában a Ford Transit (JRF-469) 
gépjármű Szolgáltatói Nyilvántartásból történő kivezetéséhez, valamint az újabb típusú Ford 
Transit gépjármű (SLJ-733) használatának Szolgáltatói Nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez. Felhatalmazom a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatóját, 
Megyeriné Pénzes Máriát, hogy az adatmódosításhoz szükséges kérelem benyújtásáról 
gondoskodjon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
162/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
támogatom a Mezőberényi Mentőállomás Alapítvány (5650 Mezőberény, Fő út 6. adószám: 
18875896-1-04) defibrillátor felülvizsgálatára kért 124.900.- Ft kérelmét. Az összeget 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére 
biztosítom. Intézkedem a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
163/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ b) 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 jóváhagyom. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
164/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
2021. évben a „Mezőberény Város Díszpolgára”címet Dr. Ferencz Csaba – szül.: Csíksomlyó, 
1941. október 23., an.: Korényi Olga, lakik: 1088 Budapest, Puskin u. 24. II. e. 7. – 
adományozom  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
165/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
2021. évben a „Mezőberény Város Díszpolgára”címet Dr. Varga Sándor – szül.: Békés, 1975. 
október 20., an.: Simon Lidia, lakik: 6726 Szeged, Lövölde u. 135. – adományozom  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
166/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A tanulók helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésére vonatkozó havi bérlet támogatási 
keret terhére 2021. június hónapra 150 főnek - melyből 141 fő a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, 9 fő pedig a Mezőberényi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 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: 2021. május 31. 
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167/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kérelmének helyt adva a gyermekétkeztetési 
támogatás keret terhére a Mezőberényi Általános Iskola tanulói részére 2021. április hónapra 
5 főnek összesen 4.300.-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: 2021. május 31. 
 
 
168/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2021. április havi jelentését az intézményi 
férőhely elfoglalásáról és a felvételre várakozók névsoráról tudomásul veszem. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
169/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Településfejlesztési Koncepcióját – a településfejlesztési dokumentumok 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján – az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
170/2021.(V.31.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját – a településfejlesztési 
dokumentumok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
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jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján – az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2021.(VI.1.) önkormányzati 
rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések maszkhasználatra 
vonatkozó helyi szabályairól szóló 4/2021.(II.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 
 
 
171/2021.(VI.01.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-
3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító számú pályázathoz közbeszerzési tanácsadó tevékenység 
elvégzésére, közbeszerzési dokumentáció összeállítására tárgyban indított ajánlatkérési eljárás 
nyerteseként Dr. Stumpf-Csapó Ágnest (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.) nevezem meg – aki 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 2.440.940 Ft + Áfa = 3.099.994 
Ft ajánlati árral – és gondoskodom a megbízási szerződés aláírásáról, valamint a szükséges 
intézkedések megtételéről. 
A forrás a 2021. évi költségvetésnek a terhére kerül biztosításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
172/2021.(VI.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőberényi Roma Családbarát Egyesület szívességi használat 
jogcímen Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni tulajdonát képező Mezőberény, 
Kérhalom u. 10. sz. alatti ingatlant székhelyeként használja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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173/2021.(VI.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 257/2017.(VI.26.) sz. határozat alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 
Mezőberény, Luther u. 1., II. emelet 8. sz. alatti, 1026/A/8  helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
60,01 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 1/1 tulajdoni részét 1/2 – 1/2-
ed arányban Borgula-Rábai Nóra Julianna (címe: 5536 Körösújfalu, Kossuth u. 25.) és 
Borgula Péter (címe: 5650 Mezőberény, Gyomai út 1/B., I. emelet 8. sz.) vevők részére 
értékesítem. 
Az ingatlan vételárát a vevő ajánlata alapján nettó 7.244.094 Ft + áfa = bruttó 9.200.000 Ft, 
azaz bruttó kilencmillió-kétszázezer forintban határozom meg. 
Az adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről 
gondoskodom. Az adásvételi szerződés megkötéséből származó költségek a vevőket terhelik. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
174/2021.(VI.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 27/2021.(I.29.) 
Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében 
eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 137/2019.(III.25.) sz. és a 138/2019.(III.25.) sz. határozatok alapján létrejött szerződéseket a 
beruházó megkeresésére közös megegyezéssel megszüntetem. A megszüntető szerződések 
aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
175/2021.(VI.03.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a mezőberényi ügyelet feladatának ellátásáról 2021. május 1-től a „Központi Orvosi Ügyelet 
2021” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2021. december 31-
ig terjedő időszakban a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. megbízásával 
(székhely: 1131. Budapest, Topolya utca 4-8., adószám: 24887865-1-41, cégjegyzék szám: 
01-09-187743, képviseli: Dr. Rus János ügyvezető igazgató) gondoskodom.  
Mezőberény Város Önkormányzata és a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. között 
2021.03.02. napjától hatályos Feladat Átadási/Átvételi szerződés 1. számú módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadom. 
A lakosonként fizetendő összeg vonatkozásában a NEAK finanszírozásán felül nettó 51,- 
Ft/fő/hó összeget elfogadom, a szerződésmódosítás aláírásáról, valamint a szükséges 
intézkedésekről gondoskodom. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
176/2021.(VI.09.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-
16-BS1-2018-00089 azonosító számú tárgyú feltételes közbeszerzési eljárást megindítom, 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos az előterjesztés mellékletét képző ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt elfogadom. Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
177/2021.(VI.09.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-
16-BS1-2018-00089 azonosító számú pályázat keretein belül a kivitelező kiválasztására 
lefolytatandó feltételes 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 „Luther téri iskola épületének energetikai 
korszerűsítése Mezőberényben című, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089” 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 
 
 

*** 
 
 
178/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
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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 „Projektzáró-közösségfenntartó tréning” szolgáltatás tárgyában 
nyertes ajánlattevőként Kék Horizont Kft. (6723 Szeged, Etelka sor 8. I. e. 2.) megnevezését, 
aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette bruttó 750.000.- Ft, azaz 
hétszázötvenezer forint ajánlati árral. 
Az összeg Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének terhére biztosított. 
Intézkedem az megbízási szerződés aláírásáról és a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

179/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítása tárgyában a tervezett 
módosításokkal kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott partnerségi véleményezésre biztosított határidőn belül a partnerségi 
egyeztetésbe bevontak részéről nem érkezett olyan észrevétel, amely miatt a módosítási 
szándékokon változtatni kell, ezért – a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel – Mezőberény 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 
Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési szakaszt 
lezárom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

180/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a 2021. évi start közfoglalkoztatási munkaprogramok eszköz- és üzemanyag beszerzési  
költségeinek megfizetésére a helyi sajátosságokra épülő program költségeire 43.000,- Ft, a 
mezőgazdasági program költségeire 50.000,- Ft, a szociális jellegű program költségeire  
80.000,- Ft, azaz összesen 173.000,- Ft fedezet kiegészítést biztosítok a 2021. évi költségvetés 
egyéb működési tartalék terhére. Amennyiben a közfoglalkoztatási programok működési 
bevétel többlete terhére később, jelen kiadási többletre a fedezet biztosítható, úgy azzal 
egyidejűleg a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartalék állománya feltöltendő. 
Gondoskodom a szükséges intézkedések megtételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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181/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Mezőberény, Békési út 7/B. II/5. sz. 
lakás külső nyílászáróinak cseréje” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, Csák-
Varga Bernadett Anikó e.v.-t nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot tette nettó 628.771,- Ft + 169.768,- Áfa = bruttó 798.539,- Ft ajánlati árral. 
Gondoskodom a szerződés megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről. A 
szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés lakásfenntartási működési kiadások terhére 
átcsoportosítással biztosítom. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
182/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Mezőberény, Mikszáth K. u. 3. 
szám alatti ingatlanon található 20 lakásos társasház konyhabútorainak elkészítése, illetve 
lakásonkénti elektromos tűzhely és páraelszívó beszerzése” tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyerteseként, a Szolgafa Nonprofit Kft. (5650 Mezőberény, Gutenberg u. 1.) nevezi 
meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette nettó 7.466.598,- Ft + 
2.015.982,- Áfa = bruttó 9.482.580,- Ft ajánlati árral. Gondoskodom a vállalkozási szerződés 
megkötéséről, valamint a szükséges intézkedések megtételéről. A szükséges fedezetet a 2021. 
évi költségvetésben a lakásfenntartásra biztosított működési kiadások terhére 
átcsoportosítással biztosítom (013350-62, 013350-48). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
183/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Hajnal u. – Sport u. csatlakozásában kialakítandó parkoló kialakításához, és kapcsolódó járda 
felújításához, valamint gyalogos átkelőhelyek kialakításához szükséges engedélyezési 
tervdokumentáció készítése tárgyban indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként Károlyi László 
Zoltán e.v. (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.) nevezem meg - aki a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 1.380.000,- Ft ajánlati árral. Gondoskodom a 
vállalkozási szerződés aláírásáról, valamint a szükséges intézkedések megtételéről. 
A fedezetet a 2021.évi költségvetés tervek készítése, beruházási kiadási előirányzat terhére 
biztosítom. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
184/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére az eredeti létszám előirányzathoz képest 
további két fő teljes munkaidős közfoglalkoztatási álláshelyet engedélyezek.  
Felhatalmazom az intézmény igazgatóját a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
185/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat módosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül irányító szervi hatáskörben 
módosít: 
[Lakószoba felújítás átcsoportosítás] 
Felújítások /K7/ előirányzatát csökkenti:                                                              730 175 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 730 175 Ft /Ei. csökkentése/ 
[Lakószoba bővítéshez bútorzat, berendezés] 
Beruházások /K6/ előirányzatát megemeli:                                                          730 175 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 730 175 Ft Ft /Ei. emelése/ 
Személyi juttatások /K1101/ előirányzatát megemeli:                                      2 869 369 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 2 869 369 Ft /Ei. emelése/ 
Munkaadót terhelő járulékok és SZOCHO /K2/ előirányzatát megemeli:       222 376 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 222 376 Ft /Ei. emelése/ 
Működési célú támogatások /B16/ előirányzatát megemeli:                            3 091 745 Ft 
Elkülönített alapok; Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    + 3 091 745 /Ei. emelése/ 
Ellátási díjak bevétel kiesése (idősek otthona 
Működési bevételek /B405/ előirányzatát csökkenti:                                        2 232 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2 232 000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                  2 232 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2 232 000 Ft /Ei. csökkentése/ 
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Szolgáltatások bevétel kiesése (külsős ált.isk., gimnázium) 
Működési bevételek /B402/ előirányzatát csökkenti:                                        7 600 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 7 600 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Működési bevételek ÁFA /B406/ előirányzatát csökkenti:                               2 052 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2 052 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                  9 652 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 9 652 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 

186/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
A.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 352.405 Ft-tal 
Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban igénybevételéhez fedezet biztosítás. 
/011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT/ 
és ezzel egyidejűleg:  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. megemelése: 352.405 Ft-tal 
Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban igénybevételéhez fedezet biztosítás. 
B.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-5 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése KÖT 
Dologi kiadások /K3/ ei. csökkentése: 19.033 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-5 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése KÖT 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 19.033 Ft-tal 
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 
/K:64/+K:67:Áfa/: 14.987 Ft+4.046 Ft 
Belső átcsoportosítással előirányzat rendezés. 
C.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 3.000.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások /K:355/: -3.000.000 Ft 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Felújítási kiadási/K7/ előirányzat: megemelése: 3.000.000 Ft-tal 
K:71: Ingatlanok felújítása+Áfa:/2.362.205 Ft+637.795 Ft/ 
Mezőberény Békési út 7/B. II. 15. sz. önkormányzati bérlakásnál nyílászárók, felújításához 
dologi kiadási előirányzat terhére fedezet biztosítás. 
D.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 173.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz 041237-1 kf. 
Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK, 041237-6 kf. Közfoglalkoztatási 
mintaprogram Helyi sajátosságra épülő ÖNK, 041237-11 kf. Közfoglalkoztatási 
mintaprogram Szociális jellegű. ÖNK /átmeneti jelleggel saját forrás biztosítása.: dologi 
kiadási és beruházási kiadási előirányzat. /Amennyiben a Közfoglalkoztatási 
mintaprogramoknál működési bevétel képződik, úgy annak terhére az Egyéb működési 
tartalék állomány visszapótlásra kerül./  
és ezzel egyidejűleg: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 50.000 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő ÖNK  
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 20.000 Ft-tal 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 23.000 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-11 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Szociális jellegű. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 80.000 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
E.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 427.315 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére. a Városi Önkormányzat 011130-0 részletező számára 
Személyi juttatás és Munkaadókat terhelő járulékok előirányzat megemelése, megbízási díj 
biztosításához.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tevékenység KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 375.000 Ft-tal 
K.122: 1 fő*75.000 Ft/hó/fő*5hó=-375.000 Ft 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 52.315 Ft-tal 
375.000 Ft*0,9*0,155=-52.315 Ft 
2021. 07.01.től Bruttó:75.000 Ft/hó összegű megbízási díj biztosítása. 
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F.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Működési c. tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 15.000.000 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  
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: 15.000.000 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 általános működési támogatás biztosítása. 
G.)  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített Felhalmozási c. tartalékok elői. K513 KÖT csökkentése:8.000.000 Ft-tal 
Elkülönített intézmény fejlesztési tartalék csökkentése terhére Mezőberényi belterületi 
ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 8.000.000 Ft-tal 
K:62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 
K:67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 
Mezőberényi belterületi ingatlan megvásárlásához fedezet biztosítás 
H.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység. ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített állami pénzalapoktól műk. c. tám. /B16/ÖNK ei. megemelése: 1.249.479 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból Nyári diákmunkához személyi juttatás és 
munkáltatókat terhelő járulék előirányzat biztosítása.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási tevékenység. ÖNK 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 1.081.800 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 167.679 Ft-tal 
Elkülönített állami pénzalapoktól támogatásból, a személyi juttatás és munkáltatókat terhelő 
járulék előirányzat megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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187/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 7.500.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére. az elbírált, nyertes közművelődési pályázat esetében, a 
pályázati támogatás Támogatási szerződésének aláírásáig, illetve a támogatás tényleges 
folyósításáig, a pályázati támogatás ideiglenes jelleggel történő megfinanszírozása, 
visszatöltési kötelezettség mellett. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 7.500.000 Ft-tal 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére az elbírált közművelődési pályázat, pályázati 
támogatási összegének ideiglenes megelőlegezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 7.500.000 Ft-tal 
Az elbírált közművelődési pályázat, pályázati támogatási összegének ideiglenes 
megelőlegezése. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
K:337:Egyéb dologi kiadások : +3.937.008 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa +1.062.992 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 903.451 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 140.036 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 534.996 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 82.924 Ft-tal 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 148.104 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 22.956 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-02. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás,amatőr művészetek Csoportok. KÖT 
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Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 577.951 Ft-tal 
K:1101: 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 89.582 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szegedi Mária megbízott igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
188/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-62 kf. Békési út 7., Sport u.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 4.500.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások /K:355/: -4.500.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-48 kf. Békési út 5, 9-11.,.- Önkormányzati lakás KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások /K:355/: -5.000.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-3 kf. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás. Mikszáth Kálmán u. 3.sz./20 lakásos 
társas ház ÖNK. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 9.500.000 Ft-tal 
K:64: Egyéb tárgyi eszközök beszerzése+Áfa:/7.480.315 Ft+2.019.685 Ft/ 
Mezőberény Mikszáth K. u. 3.sz alatti ingatlanon található 20lakásos társasház konyha 
bútorai elkészítéséhez fedezet biztosítás. 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Beruházási kiadások /K6/előirányzat csökkentése: 800.000 Ft-tal 
K:64: Egyéb tárgyieszközök beszerzése, létesítése: 629.921 Ft 
K:67: Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 170.079 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon: EFOP-1.2.11.-16-2017-00002. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 800.000 Ft-tal 
K:337:Egyéb dologi kiadások : +629.921 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa +170.079 Ft 
Belső előirányzat rendezés.: 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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189/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
A.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 725.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a rehabilitált 
személyek foglalkoztatásának csökkenése következtében előírt Rehabilitációs hozzájárulási 
kötelezettség teljesítéséhez: Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 725.000 Ft-tal 
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a rehabilitált személyek  
foglalkoztatásának csökkenése következtében előírt Rehabilitációs  
hozzájárulási kötelezettség teljesítéséhez: 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 725.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf.  Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált igazgatási tev. - Egyéb tev.: KÖT. 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése:.725.000 Ft-tal 
A rehabilitált személyek foglalkoztatásának csökkenése következtében  
előírt Rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség teljesítéséhez: 
/2021. III. és IV. n. é. / 
B.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 350.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére: a Szerver 
nagyjavításához beruházási kiadási előirányzat biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 350.000 Ft-tal 
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére a Szerver nagyjavításához beruházási kiadási 
előirányzat biztosítása. 
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: 350.000 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 kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 350.000 Ft-tal 
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése: /K:63/:275.591 Ft 
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Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa: /K:67/: 74.409 Ft 
A Szerver nagyjavításához beruházási kiadási előirányzat biztosítása. 
C.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú  tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 10.150.711 Ft-tal 
Feladat ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék 
terhére:A Mezőberény Város Óvodai Intézményénél az eredetiben tervezett  Személyi 
juttatások kiadási ei. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. korrigálása, kiegészítése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finan. műv.(int. fin.)KÖT ei. megemelése: 10.150.711 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: 10.150.711 Ft-tal 
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 szakmai feladatai.: KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 8.788.494 Ft-tal 
K.1101: Eredetiként tervezett előirányzat korrekciója, kiegészítése 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 1.362.217 Ft-tal 
A Mezőberény Város Óvodai Intézményénél az eredetiben tervezett Személyi juttatások 
kiadási ei. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. korrigálása, kiegészítése. 
D.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-1 kf. Óvodai nevelés szakmai feladatai./Ped. munkát segítők/: KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése:.702.900 Ft-tal 
K.1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
Illetmény és NOKS pótlék/ 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 108.950 Ft-tal 
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél a csoportszám csökkenésének következtében, 1 fő 
dajkai státusz csökkentése a kacsolódó előirányzatok csökkentésével együtt: 
2021. szeptember 1-től a 2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai 
Intézményében 10 óvodai csoport indítható. A 131/2021.(V.03.) sz. határozat alapján a 
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél 2021.09.01-től 1 fő dajkai létszám /2021 évre: 3 
hónapot érintően/ Személyi juttatások kiadási és Munkaadókat terhelő járulékok ei. 
vonzataival csökkentésre kerül.  
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 811.850 Ft-tal 
teljesítéséhez a  Személyi juttatások kiadási ei. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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018030-0 Támogatási célú finan. műv. (int. fin.) KÖT ei. csökkentése: 811.850Ft-tal  
Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú  tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 811.850 Ft-tal 
Feladat ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, átalakítási elkülönített tartalék  
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél a csoportszám csökkenésének következtében, 1 fő 
dajkai státusz csökkentése a kacsolódó előirányzatok csökkentésével együtt. 
2021. szeptember 1-től a 2021/2022. nevelési évben Mezőberény Város Óvodai 
Intézményében 10 óvodai csoport indítható. A 131/2021.(V.03.) sz. határozat alapján a 
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél 2021.09.01.-től 1 fő dajkai létszám/2021 évre:3 
hónapot érintően/ Személyi juttatások kiadási. és Munkaadókat terhelő járulékok ei. 
vonzataival csökkentésre kerül a Feladat ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési, átszervezési, 
átalakítási elkülönített tartalék megemelésével egyidejűleg. 
E.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Igazgatási tevékenység. - Egyéb ig. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 600.000 Ft-tal 
K.1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése: 93.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf. Igazgatási tevékenység. - Beruházási ig. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 600.000 Ft-tal 
K.1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/ előirányzat megemelése 93.000 Ft-tal 
Részletező számok közötti belső átcsoportosítás: 
011130-0 kf.:”-„, 011130-4 kf.:”+” 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
190/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 170.080 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -133.921 Ft 
Működési c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: -36.159 Ft 
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és ezzel egyidejűleg 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-08 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás. - Honlap arculatának megújítása: 
KÖT. 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 170.080 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +133.921 Ft 
Működési c. előzetesen felsz. ÁFA /K:351/: +36.159 Ft 
Belső átcsoportosítással a Honlap arculatának megújítása pályázathoz pályázati sajáterő 
kiegészítésként dologi kiadási előirányzat biztosítása./ A pályázat Áfa tartalma./ 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-07 kf. Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás. - Erzsébet tábor.: KÖT. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 45.720 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.:/B:402/ +36.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +9.720 Ft 
5. cím: OPSKMM. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 45.720 Ft-tal 
Előző évi Erzsébet táborszámlájának kiegyenlítése 
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. csökkentése: 45.720 Ft-tal 
Az OPSKMM működési bevétel emelése terhére/Erzsébet tábor/ Int. fin csökkentése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 45.720 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék állomány feltöltése:a  082093-07 kf. Erzsébet tábor részletező szám. 
működési bevételi előirányzat emelése terhére, Intézmény finanszírozás csökkentéssel 
egyidejűleg. 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári szolgáltatások- Könyvtár üzemeltetés KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 53.733 Ft-tal 
Kiadások visszatérítése:/B:411/ +43.209 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +10.524 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082063-00 Múzeumi kiáll. tevékenység. ÖNK 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 5.954 Ft-tal 
Kiadások visszatérítése:/B:411/ +4.791 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +1.163 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-01. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Civil Fejlesztő 
Központ KÖT.  
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 3.834 Ft-tal 
Kiadások visszatérítése:/B:411/ +3.079 Ft 
Kiszámlázott ÁFA:/B:406/ +755 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Művelődési 
Központ üzemeltetése:KÖT  
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Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 166.084 Ft-tal 
Kiadások visszatérítése:/B:411/ +166.084 Ft 
5. cím: OPSKMM. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 229.605 Ft-tal 
Előző évi közmű díjának visszatérítése 
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. csökkentése: 229.605 Ft-tal 
Az OPSKMM működési bevétel emelése terhére/Egyéb működési bevételek és áfa bevételek / 
Int. fin csökkentése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 229.605 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék állomány feltöltése:a 082044-02, 082063-00, 082091-01, 082091-03 
kf. részletező számok. működési bevételi előirányzatainak emelése terhére, Intézmény 
finanszírozás csökkentéssel egyidejűleg. 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántartása KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 2.176 Ft-tal 
Kiadások visszatérítése:/B:411/ +2.176 Ft 
5. cím: OPSKMM. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 2.176 Ft-tal 
Előző évi folyóirat díjának visszatérítése 
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. csökkentése: 2.176 Ft-tal 
Az OPSKMM működési bevétel emelése terhére/Egyéb működési bevételek / Int. fin 
csökkentése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 2.176 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék állomány feltöltése:a 082042-00 kf. részletező szám. működési 
bevételi előirányzatának emelése terhére, Intézmény finanszírozás csökkentéssel egyidejűleg. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Szegedi Mária megbízott igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
191/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
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E.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091140-0 kf, Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai. KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 310.821 Ft-tal 
Áfa visszatérítése:/B:407/ +214.000 Ft 
Kapott kamat:/B:408/ +100 Ft 
Egyéb működési bevételek:/B:411/ +96.721 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/előirányzat megemelése: 310.821 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: +214.100 Ft 
Közüzemi díjak /K:331/: +96.721 Ft 
F.) 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzatán belül.  csökkentése: 5.837,- Ft-tal 
K:1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
és ezzel egyidejűleg: 
3.cím: Mezőberény Város Óvodai  Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 kf. Hosszabb idejű közfoglalkoztatás KÖT 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 5.837 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belülre: K:506 
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú támogatás bizt. 
Előleg visszafizetési kötelezettség, kiadás hiánya miatt. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
192/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 70.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére gyakornok 
foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati díj fedezetének biztosításához: Személyi 
juttatások előirányzatának megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 70.000 Ft-tal 
A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal részére gyakornok foglalkoztatása következtében 
felmerülő gyakorlati díj fedezetének biztosításához: 
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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: 70.000 Ft-tal 
Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati díj fedezetének biztosításához: 
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:.70.000 Ft-tal 
K:123 Egyéb külső személyi juttatások: gyakorlati díj. 
/Gyakornok foglalkoztatása/ 
H.) 
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 megemelése: 1.654.713 Ft-tal 
Kiadások visszatérítése:/B:411/ +1.654.713 Ft 
Előző évi közmű díjának visszatérítése 
2. cím: Mezőberény Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  csökkentése: 1.654.713 Ft-tal 
Előző évi közmű díjának visszatérítése 
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. csökkentése: 1.654.713 Ft-tal 
A Polgármesteri Hivatal működési bevétel emelése terhére/Egyéb működési bevételek / Int. 
fin csökkentése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT megemelése: 1.654.713 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék állomány feltöltése:a 011130-0 kf. részletező szám. működési 
bevételi előirányzatának emelése terhére, Intézmény finanszírozás csökkentéssel egyidejűleg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 

193/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi előirányzat átcsoportosításokról rendelkezem:  
A.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-8 kf. Járdaaszfaltozás, betonozás, KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 425.197 Ft-tal 
K:352: Áfa befizetés. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 425.197 Ft-tal 
K:67: Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa 
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Belső átcsoportosítással előirányzat rendezés. 
Nem fordított Áfás tétel lett, így a működési célú Áfa fizetési kötelezettség helyett beruházási 
célú Áfa fizetési kötelezettség jelentkezett. 
B.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 18.446 Ft-tal 
K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 18.446 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belülre: K:506 
Elkülönített állami pénzalapnak egyéb műk. célú támogatás biztosítása: 
Belső átcsoportosítással előirányzat rendezés. 
/Előleg visszafizetési kötelezettség kiadás hiánya miatt./ 
C.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. csökkentése: 1.000 Ft-tal 
K.122: Munkavégzésre irányuló juttatás, nem saját dolgozónak 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-5 TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 1.000 Ft-tal 
K.122: Munkavégzésre irányuló juttatás, nem saját dolgozónak 
D) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107080-0 Humánszolgáltatások fejlesztése: EFOP-1.5.3.-16-2017-00097. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 1.060.399 Ft-tal 
K:351: Működési célú előzetesen felszámított Áfa 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107080-0 Humánszolgáltatások fejlesztése: EFOP-1.5.3.-16-2017-00097. KÖT 
Személyi juttatások /K1/ ei. megemelése: 902.367 Ft-tal 
K:1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek. +204.017 Ft 
K.122: Munkavégzésre irányuló juttatás, +698.350 Ft 
 nem saját dolgozónak 
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó /K2/ ei. megemelése: 158.032 Ft-tal 
Belső átcsoportosítással előirányzat rendezés. 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK. 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 111.699 Ft-tal 
B:406: Kiszámlázott Áfa: 111.699 Ft 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK. 
Felhalmozási bevételek/B:5/ előirányzat megemelése: 413.701 Ft-tal 
B:53: Egyéb tárgyi eszközértékesítés: 413.701 Ft 
BARKAS, MTZ50 értékesítése. 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás. ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 525.400 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatás: 413.701 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa 111.699 Ft 
BARKAS, MTZ50 értékesítése bevétel emelés terhére. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 Város- és község gazdálkodás. KÖT 
Működési bevételek/B:4/ előirányzat megemelése: 740.622 Ft-tal 
B:411: Kiadások visszatérítései 740.622 Ft 
Közüzemi díj visszatérítése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város- és község gazdálkodás. KÖT 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 740.622 Ft-tal 
K:331: Közüzemi díjak.: 583.167 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa 157.455 Ft 
Közüzemi díj visszatérítése. 
066020-0 Város- és község gazdálkodás, részletező számon belül. Belső átcsoportosítás. 
G.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása. KÖT 
Közhatalmi bevételek/B:3/ előirányzat megemelése: 225.000 Ft-tal 
B:36: Egyéb bírság bevétel: 225.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg:  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 225.000 Ft-tal 
031030-0 kf. Közterület rendjének fenntartása részletező számon: Közhatalmi bevétel (Egyéb 
bírság) bevételi előirányzat emelése mellett, az egyéb működési tartalékállomány 
megemelése. 
H.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
900020-0 kf. Helyi adók. KÖT. 
Közhatalmi bevételek/B:3/ előirányzat megemelése: 270.000 Ft-tal 
B:311: Termőföld bérbeadása miatti Szja: 270.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg:  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 270.000 Ft-tal 
900020-0 kf. Helyi adók részletező számon: Közhatalmi bevétel (Termőföld bérbeadása 
miatti Szja) bevételi előirányzat emelése mellett, az egyéb működési tartalékállomány 
megemelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető. 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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194/2021.(VI.11.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése vonatkozásában az alábbi 
átcsoportosításokról, fedezetbiztosításokról rendelkezem: 
A) 
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 csökkenti: 199.380 Ft-tal 
/B111/ÖNK csökkenti: 143.829 Ft-tal 
 (2020. december, 2021. január, február havi bérkompenzáció rendezése) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 343.209 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 3.465 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 6.521 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) csökkenti: 333.223 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg csökkenti: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 011220-0 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 3.000 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  465 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm.funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ 5.700 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  821 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ 288.500 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 44.723 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 104031 korm.funkc. 1.530 238 
 102031 korm.funkc. 4.380 653 
 102023 korm.funkc. Ö 88.020 13.643 
 074031 korm.funkc. 51.420 7.969 
 104042-1 korm.funkc. 26.740 4.145 
 101222 korm.funkc. Ö 1.190 53 
 104042-2 korm.funkc. 26.570 4.118 
 107052 korm.funkc. 850 106 
 107051 korm.funkc. 1.465 227 
 096025 korm.funkc. Ö 1.125 174 
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 066020 korm.funkc. Ö 33.990 5.268 
 096015 korm.funkc. 50.880 8.050 
 104035 korm.funkc. 0 53 
 107055 korm.funkc. Ö 340 26 
  288.500 44.723 
B) 
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  csökkenti: 10.741 Ft-tal 
/B111/ÖNK csökkenti: 5.082 Ft-tal 
 (2020. december, 2021. január, február havi bérkompenzáció) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ csökkenti: 13.700 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ csökkenti: 2.123 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh. 
 031030-0 korm.funkc. 9.300 1.441 
 066020-57 ÖNK korm.funkc. 4.400 682 
  13.700 2.123 
C) 
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: 3.079.304 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 4.938.827 Ft-tal 
 (2021. március, április havi szociális ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 8.018.131 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: 8.018.131 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1101/ megemeli: 6.942.106 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.076.025 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 708.567 109.828  
 104042-2 korm.funkc. 443.048 68.672  
 107052 korm.funkc. 512.600 79.453 
 107055 korm.funkc. Ö 50.321 7.798  
 102031 korm.funkc. 797.171 123.561  
 104031 korm.funkc. 204.679 31.725  
 101222 korm.funkc. Ö 401.199 62.186  
 102023 korm.funkc. Ö 3.824.521 592.802 
  6.942.106 1.076.025 
D) 
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: 933.822 Ft-tal 
 (2021. 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.) megemeli: 933.822 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 933.822 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1101/ 808.504 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 125.318 Ft-tal 
E) 
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: 1.472.000. Ft-tal 
 (2021. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.472.000 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: 1.472.000 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/  
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 082042-00 Könyvtári állománygyarapítás 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 1.081.920 Ft-tal 
 082044-02 Könyvtári üzemeltetési kiadások 
 Beruházási kiadások /K6/ megemeli: 560.832 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
 082042-00 Könyvtári állománygyarapítás 
 ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 51.520 Ft-tal 
 082044-02 Könyvtári üzemeltetés 
 ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 119.232 Ft-tal 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Elszámolásból származó bevételek előir.-át /B116/KÖT  megemeli: 1.696.891 Ft-tal 
 (2020. évi beszámoló elszámolása alapján pótigény teljesítése) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 1.696.891 Ft-tal 
Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Elvonások és befizetések bevételei előir.-át /B12/KÖT  megemeli: 1.123.658 Ft-tal 
 (2017. évi beszámoló elszámolás tévesen teljesült tőke visszautalása) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 1.123.658 Ft-tal 
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Működési célú tartalékok előirányzatát K513 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(VI.11.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
195/2021.(VI.14.)sz. határozat: 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozom:  
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) fenntartói 
hatáskörében, az Intézmény telephelyein, nappali ellátás keretében az Intézmény épületében 
biztosított személyes megjelenéssel járó szolgáltatások 2020. december 11-től elrendelt 
szüneteltetéséről szóló 314/2020.(XII.10.) sz. és a 33/2021.(II.08.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezem. 
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.§ (3) bekezdésében foglalt szabályozásra is figyelemmel elrendelem, hogy az Intézmény az 
idősek nappali ellátását az erre engedéllyel rendelkező telephelyein 2021. június 15. napjától 
biztosítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária intézményvezető 
Határidő: 2021. június 15. naptól folyamatos 
 
 

*** 
 
 
196/2021.(VI.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-

3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárásában a 
közbeszerzési dokumentáció módosítása és az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 

2./ Egyéb bejelentés 
 
 
197/2021.(VI.23.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító 
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számú projektben a kivitelezést végző ajánlattevő kiválasztására kiírt a Kbt. Harmadik része, 
XVII. fejezete 112.§ (1) bek. b.) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési 
dokumentációt a kivitelezési tervek értelmezéséből eredő tisztázó kérdések megválaszolásával 
módosítja és meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt 2021.07.05-ig. 
A forrás eredeti előirányzatként a 2021.évi költségvetésnek a terhére került biztosításra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
198/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Közmeghallgatás: COVID-19 tapasztalatok 
Eskütétel –Képviselő eskütétele 
Tájékoztató az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről 
Dr. Zuberecz Richárd napirend előtti felszólalása 
I-VI./ Nyílt ülés 
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 226/2018.(V.28.)sz., 238/2018.(V.28.)sz., 68/2019.(II.14.)sz., 
76/2019.(II.25.)sz., 84/2019.(II.25.)sz., 129/2019.(III.25.)sz., 329/2019.(IX.30.)sz., 
331/2019.(IX.30.)sz., 332/2019.(IX.30.)sz., 333/2019.(IX.30.)sz., 334/2019.(IX.30.)sz., 
350/2019.(X.24.)sz., 406/2019.(XII.19.)sz., 9/2020.(I.27.)sz., 10/2020.(I.27.)sz., 
25/2020.(I.27.)sz., 58/2020.(II.24.)sz., 74/2020.(II.24.)sz., 78/2020.(II.24.)sz., 
59/2020.(V.12.)sz., 93/2020.(VI.29.)sz., 97/2020.(VI.29.)sz., 111/2020.(VI.29.)sz., 
115/2020.(VI.29.)sz., 128/2020.(VI.29.)sz., 130/2020.(VI.29.)sz., 131/2020.(VI.29.)sz., 
143/2020.(VI.29.)sz., 150/2020.(VI.29.)sz., 151/2020.(VI.29.)sz., 152/2020.(VI.29.)sz., 
153/2020.(VI.29.)sz., 158/2020.(VII.07.)sz., 160/2020.(VII.31.)sz., 161/2020.(VII.31.)sz., 
163/2020.(VII.31.)sz., 201/2020.(VIII.31.)sz., 202/2020.(VIII.31.)sz., 
203/2020.(VIII.31.)sz., 204/2020.(VIII.31.)sz., 213/2020.(VIII.31.)sz., 
214/2020.(VIII.31.)sz., 215/2020.(VIII.31.)sz., 216/2020.(VIII.31.)sz., 
217/2020.(VIII.31.)sz., 225/2020.(IX.28.)sz., 226/2020.(IX.28.)sz., 228/2020.(IX.28.)sz., 
239/2020.(IX.28.)sz., 240/2020.(IX.28.)sz., 241/2020.(IX.28.)sz., 256/2020.(IX.28.)sz., 
257/2020.(IX.28.)sz., 267/2020.(X.26.)sz., 268/2020.(X.26.)sz., 269/2020.(X.26.)sz., 
270/2020.(X.26.)sz., 273/2020.(X.26.)sz., 274/2020.(X.26.)sz., 276/2020.(X.26.)sz., 
277/2020.(X.26.)sz., 278/2020.(X.26.)sz., 279/2020.(X.26.)sz., 280/2020.(X.26.)sz., 
281/2020.(X.26.)sz., 282/2020.(X.26.)sz., 86/2020.(XI.05.)sz., 87/2020.(XI.05.)sz., 
88/2020.(XI.05.)sz., 89/2020.(XI.05.)sz., 283/2020.(XI.11.)sz., 284/2020.(XI.12.)sz., 
285/2020.(XI.12.)sz., 286/2020.(XI.19.)sz., 287/2020.(XI.30.)sz., 288/2020.(XI.30.)sz., 
289/2020.(XI.30.)sz., 290/2020.(XI.30.)sz., 297/2020.(XI.30.)sz., 298/2020.(XI.30.)sz., 
299/2020.(XI.30.)sz., 300/2020.(XI.30.)sz., 301/2020.(XI.30.)sz., 302/2020.(XI.30.)sz., 
303/2020.(XI.30.)sz., 304/2020.(XI.30.)sz., 305/2020.(XI.30.)sz., 306/2020.(XI.30.)sz., 
307/2020.(XI.30.)sz., 308/2020.(XI.30.)sz., 309/2020.(XI.30.)sz., 310/2020.(XI.30.)sz., 
311/2020.(XI.30.)sz., 312/2020.(XII.01.)sz., 313/2020.(XII.10.)sz., 314/2020.(XII.10.)sz., 
315/2020.(XII.16.)sz., 320/2020.(XII.21.)sz., 321/2020.(XII.21.)sz., 
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322/2020.(XII.21.)sz., 323/2020.(XII.21.)sz., 324/2020.(XII.21.)sz., 
325/2020.(XII.21.)sz., 326/2020.(XII.21.)sz., 327/2020.(XII.21.)sz., 
328/2020.(XII.21.)sz., 329/2020.(XII.21.)sz., 330/2020.(XII.21.)sz., 
331/2020.(XII.21.)sz., 332/2020.(XII.21.)sz., 333/2020.(XII.21.)sz., 
334/2020.(XII.21.)sz., 335/2020.(XII.21.)sz., 336/2020.(XII.21.)sz., 
337/2020.(XII.21.)sz., 338/2020.(XII.21.)sz., 339/2020.(XII.21.)sz., 
340/2020.(XII.21.)sz., 1/2021.(I.07.)sz., 2/2021.(I.12.)sz., 3/2021.(I.20.)sz., 
5/2021.(I.22.)sz., 6/2021.(I.25.)sz., 7/2021.(I.25.)sz., 9/2021.(I.25.)sz., 10/2021.(I.25.)sz., 
12/2021.(I.25.)sz., 13/2021.(I.25.)sz., 14/2021.(I.25.)sz., 15/2021.(I.25.)sz., 
16/2021.(I.25.)sz., 17/2021.(I.25.)sz., 19/2021.(I.25.)sz., 29/2021.(II.08.)sz., 
33/2021.(II.08.)sz., 35/2021.(II.22.)sz., 36/2021.(II.22.)sz., 37/2021.(II.22.)sz., 
38/2021.(II.22.)sz., 39/2021.(II.22.)sz., 40/2021.(II.22.)sz., 41/2021.(II.22.)sz., 
42/2021.(II.22.)sz., 43/2021.(II.22.)sz., 44/2021.(II.22.)sz., 48/2021.(II.22.)sz., 
49/2021.(II.22.)sz., 50/2021.(II.22.)sz., 52/2021.(II.25.)sz., 53/2021.(II.25.)sz., 
54/2021.(II.25.)sz., 55/2021.(II.25.)sz., 56/2021.(II.25.)sz., 57/2021.(II.25.)sz., 
59/2021.(II.26.)sz., 60/2021.(III.01.)sz., 61/2021.(III.01.)sz., 62/2021.(III.01.)sz., 
63/2021.(III.12.)sz., 64/2021.(III.12.)sz., 65/2021.(III.18.)sz., 66/2021.(III.29.)sz., 
67/2021.(III.29.)sz., 68/2021.(III.29.)sz., 69/2021.(III.29.)sz., 70/2021.(III.29.)sz., 
71/2021.(III.29.)sz., 72/2021.(III.29.)sz., 73/2021.(III.29.)sz., 74/2021.(III.29.)sz., 
75/2021.(III.29.)sz., 78/2021.(III.29.)sz., 79/2021.(III.29.)sz., 80/2021.(III.29.)sz., 
81/2021.(III.29.)sz., 82/2021.(III.29.)sz., 83/2021.(III.29.)sz., 84/2021.(III.29.)sz., 
85/2021.(III.29.)sz., 86/2021.(III.29.)sz., 87/2021.(III.29.)sz., 88/2021.(III.29.)sz., 
89/2021.(III.29.)sz., 90/2021.(III.29.)sz., 91/2021.(III.29.)sz., 92/2021.(III.29.)sz., 
93/2021.(III.29.)sz., 94/2021.(III.29.)sz., 95/2021.(III.29.)sz., 96/2021.(III.29.)sz., 
97/2021.(III.29.)sz., 98/2021.(III.29.)sz., 99/2021.(III.29.)sz., 101/2021.(IV.13.)sz., 
102/2021.(IV.13.)sz., 103/2021.(IV.13.)sz., 104/2021.(IV.13.)sz., 105/2021.(IV.15.)sz., 
106/2021.(IV.15.)sz., 107/2021.(IV.15.)sz., 108/2021.(IV.19.)sz., 109/2021.(IV.26.)sz., 
110/2021.(IV.26.)sz., 111/2021.(IV.26.)sz., 112/2021.(IV.26.)sz., 113/2021.(IV.26.)sz., 
114/2021.(IV.26.)sz., 116/2021.(IV.26.)sz., 117/2021.(IV.26.)sz., 118/2021.(IV.26.)sz., 
119/2021.(IV.26.)sz., 120/2021.(IV.26.)sz., 121/2021.(IV.26.)sz., 122/2021.(IV.26.)sz., 
123/2021.(IV.26.)sz., 124/2021.(IV.30.)sz., 129/2021.(V.03.)sz., 130/2021.(V.03.)sz., 
131/2021.(V.03.)sz., 132/2021.(V.03.)sz., 133/2021.(V.03.)sz., 135/2021.(V.07.)sz., 
138/2021.(V.07.)sz., 139/2021.(V.07.)sz., 140/2021.(V.07.)sz., 144/2021.(V.25.)sz., 
145/2021.(V.25.)sz., 148/2021.(V.25.)sz., 149/2021.(V.31.)sz., 150/2021.(V.31.)sz., 
151/2021.(V.31.)sz., 152/2021.(V.31.)sz., 153/2021.(V.31.)sz., 154/2021.(V.31.)sz., 
156/2021.(V.31.)sz., 157/2021.(V.31.)sz., 158/2021.(V.31.)sz., 159/2021.(V.31.)sz., 
160/2021.(V.31.)sz., 161/2021.(V.31.)sz., 162/2021.(V.31.)sz., 163/2021.(V.31.)sz., 
166/2021.(V.31.)sz., 167/2021.(V.31.)sz., 168/2021.(V.31.)sz., 169/2021.(V.31.)sz., 
170/2021.(V.31.)sz., 172/2021.(VI.03.)sz., 173/2021.(VI.03.)sz., 174/2021.(VI.03.)sz., 
175/2021.(VI.03.)sz., 178/2021.(VI.11.)sz., 184/2021.(VI.11.)sz., 185/2021.(VI.11.)sz., 
186/2021.(VI.11.)sz., 187/2021.(VI.11.)sz., 188/2021.(VI.11.)sz., 189/2021.(VI.11.)sz., 
190/2021.(VI.11.)sz., 191/2021.(VI.11.)sz., 192/2021.(VI.11.)sz., 193/2021.(VI.11.)sz., 
194/2021.(VI.11.)sz., 195/2021.(VI.14.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Kimutatás a képviselő-testület, bizottságok tagjainak megjelenéséről 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Tájékoztató a Mezőberényben működő nemzetiségi önkormányzatok és hozzá 
kapcsolódó civil szervezetek munkájáról 

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

VI/1. A helyi elismerésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
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VI/2. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

VI/3. Vagyonrendelet módosítása 
VI/4. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítása 
VI/5. Mezőberény, 0928/15 hrsz.-ú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának helyi 

önkormányzat részére történő ingyenes átruházása, Madách u. egyirányúsítása 
VI/6. Rendezvénypavilon tervezésére forrás biztosítása 
VI/7. Mezőberény Város Önkormányzat könyvvizsgálata /sürgősséggel/ 
VI/8. Mezőberény, 2021. évi Gördülő Fejlesztési Terv – Szarvasi Úti ivóvízvezeték 

kiváltás /sürgősséggel/ 
VI/9. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások 

meghirdetése /sürgősséggel/ 
VI/10. Mezőberény TESZK módosítás a KEHOP-2.2.2-15-2015-00143 számú, 

„Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt megvalósíthatósága 
érdekében /sürgősséggel/ 

VI/11. Mezőberény ’17 Kft. működése /sürgősséggel/ 
Önkormányzati bizottság tagjának megválasztása 

VI/12. Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

VII/1. „Mezőberényért” cím adományozása 
VII/2. Mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok hasznosítása 
VII/3. Mezőberény, Puskin u. 13. sz. alatti ingatlanrész vétele 
VII/4. Döntés fellebbezés tárgyában 
VII/5. Egyéb bejelentés 

 
 
199/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 2021. évi önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatokkal 
kapcsolatos vizsgálatának eredményéről adott tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
200/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. június 29-i zárt ülésen hozott 
151/2020.(VI.29.)sz. határozatot, a 2020. október 26-i zárt ülésen, valamint a 2021. június 23-
i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
201/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
202/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 226/2018.(V.28.)sz., 
238/2018.(V.28.)sz., 68/2019.(II.14.)sz., 76/2019.(II.25.)sz., 84/2019.(II.25.)sz., 
129/2019.(III.25.)sz., 329/2019.(IX.30.)sz., 331/2019.(IX.30.)sz., 332/2019.(IX.30.)sz., 
333/2019.(IX.30.)sz., 334/2019.(IX.30.)sz., 350/2019.(X.24.)sz., 406/2019.(XII.19.)sz., 
9/2020.(I.27.)sz., 10/2020.(I.27.)sz., 25/2020.(I.27.)sz., 58/2020.(II.24.)sz., 
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74/2020.(II.24.)sz., 78/2020.(II.24.)sz., 59/2020.(V.12.)sz., 93/2020.(VI.29.)sz., 
97/2020.(VI.29.)sz., 111/2020.(VI.29.)sz., 115/2020.(VI.29.)sz., 128/2020.(VI.29.)sz., 
130/2020.(VI.29.)sz., 131/2020.(VI.29.)sz., 143/2020.(VI.29.)sz., 150/2020.(VI.29.)sz., 
151/2020.(VI.29.)sz., 152/2020.(VI.29.)sz., 153/2020.(VI.29.)sz., 158/2020.(VII.07.)sz., 
160/2020.(VII.31.)sz., 161/2020.(VII.31.)sz., 163/2020.(VII.31.)sz., 201/2020.(VIII.31.)sz., 
202/2020.(VIII.31.)sz., 203/2020.(VIII.31.)sz., 204/2020.(VIII.31.)sz., 213/2020.(VIII.31.)sz., 
214/2020.(VIII.31.)sz., 215/2020.(VIII.31.)sz., 216/2020.(VIII.31.)sz., 217/2020.(VIII.31.)sz., 
225/2020.(IX.28.)sz., 226/2020.(IX.28.)sz., 228/2020.(IX.28.)sz., 239/2020.(IX.28.)sz., 
240/2020.(IX.28.)sz., 241/2020.(IX.28.)sz., 256/2020.(IX.28.)sz., 257/2020.(IX.28.)sz., 
267/2020.(X.26.)sz., 268/2020.(X.26.)sz., 269/2020.(X.26.)sz., 270/2020.(X.26.)sz., 
273/2020.(X.26.)sz., 274/2020.(X.26.)sz., 276/2020.(X.26.)sz., 277/2020.(X.26.)sz., 
278/2020.(X.26.)sz., 279/2020.(X.26.)sz., 280/2020.(X.26.)sz., 281/2020.(X.26.)sz., 
282/2020.(X.26.)sz., 86/2020.(XI.05.)sz., 87/2020.(XI.05.)sz., 88/2020.(XI.05.)sz., 
89/2020.(XI.05.)sz., 283/2020.(XI.11.)sz., 284/2020.(XI.12.)sz., 285/2020.(XI.12.)sz., 
286/2020.(XI.19.)sz., 287/2020.(XI.30.)sz., 288/2020.(XI.30.)sz., 289/2020.(XI.30.)sz., 
290/2020.(XI.30.)sz., 297/2020.(XI.30.)sz., 298/2020.(XI.30.)sz., 299/2020.(XI.30.)sz., 
300/2020.(XI.30.)sz., 301/2020.(XI.30.)sz., 302/2020.(XI.30.)sz., 303/2020.(XI.30.)sz., 
304/2020.(XI.30.)sz., 305/2020.(XI.30.)sz., 306/2020.(XI.30.)sz., 307/2020.(XI.30.)sz., 
308/2020.(XI.30.)sz., 309/2020.(XI.30.)sz., 310/2020.(XI.30.)sz., 311/2020.(XI.30.)sz., 
312/2020.(XII.01.)sz., 313/2020.(XII.10.)sz., 314/2020.(XII.10.)sz., 315/2020.(XII.16.)sz., 
320/2020.(XII.21.)sz., 321/2020.(XII.21.)sz., 322/2020.(XII.21.)sz., 323/2020.(XII.21.)sz., 
324/2020.(XII.21.)sz., 325/2020.(XII.21.)sz., 326/2020.(XII.21.)sz., 327/2020.(XII.21.)sz., 
328/2020.(XII.21.)sz., 329/2020.(XII.21.)sz., 330/2020.(XII.21.)sz., 331/2020.(XII.21.)sz., 
332/2020.(XII.21.)sz., 333/2020.(XII.21.)sz., 334/2020.(XII.21.)sz., 335/2020.(XII.21.)sz., 
336/2020.(XII.21.)sz., 337/2020.(XII.21.)sz., 338/2020.(XII.21.)sz., 339/2020.(XII.21.)sz., 
340/2020.(XII.21.)sz., 1/2021.(I.07.)sz., 2/2021.(I.12.)sz., 3/2021.(I.20.)sz., 5/2021.(I.22.)sz., 
6/2021.(I.25.)sz., 7/2021.(I.25.)sz., 9/2021.(I.25.)sz., 10/2021.(I.25.)sz., 12/2021.(I.25.)sz., 
13/2021.(I.25.)sz., 14/2021.(I.25.)sz., 15/2021.(I.25.)sz., 16/2021.(I.25.)sz., 17/2021.(I.25.)sz., 
19/2021.(I.25.)sz., 29/2021.(II.08.)sz., 33/2021.(II.08.)sz., 35/2021.(II.22.)sz., 
36/2021.(II.22.)sz., 37/2021.(II.22.)sz., 38/2021.(II.22.)sz., 39/2021.(II.22.)sz., 
40/2021.(II.22.)sz., 41/2021.(II.22.)sz., 42/2021.(II.22.)sz., 43/2021.(II.22.)sz., 
44/2021.(II.22.)sz., 48/2021.(II.22.)sz., 49/2021.(II.22.)sz., 50/2021.(II.22.)sz., 
52/2021.(II.25.)sz., 53/2021.(II.25.)sz., 54/2021.(II.25.)sz., 55/2021.(II.25.)sz., 
56/2021.(II.25.)sz., 57/2021.(II.25.)sz., 59/2021.(II.26.)sz., 60/2021.(III.01.)sz., 
61/2021.(III.01.)sz., 62/2021.(III.01.)sz., 63/2021.(III.12.)sz., 64/2021.(III.12.)sz., 
65/2021.(III.18.)sz., 66/2021.(III.29.)sz., 67/2021.(III.29.)sz., 68/2021.(III.29.)sz., 
69/2021.(III.29.)sz., 70/2021.(III.29.)sz., 71/2021.(III.29.)sz., 72/2021.(III.29.)sz., 
73/2021.(III.29.)sz., 74/2021.(III.29.)sz., 75/2021.(III.29.)sz., 78/2021.(III.29.)sz., 
79/2021.(III.29.)sz., 80/2021.(III.29.)sz., 81/2021.(III.29.)sz., 82/2021.(III.29.)sz., 
83/2021.(III.29.)sz., 84/2021.(III.29.)sz., 85/2021.(III.29.)sz., 86/2021.(III.29.)sz., 
87/2021.(III.29.)sz., 88/2021.(III.29.)sz., 89/2021.(III.29.)sz., 90/2021.(III.29.)sz., 
91/2021.(III.29.)sz., 92/2021.(III.29.)sz., 93/2021.(III.29.)sz., 94/2021.(III.29.)sz., 
95/2021.(III.29.)sz., 96/2021.(III.29.)sz., 97/2021.(III.29.)sz., 98/2021.(III.29.)sz., 
99/2021.(III.29.)sz., 101/2021.(IV.13.)sz., 102/2021.(IV.13.)sz., 103/2021.(IV.13.)sz., 
104/2021.(IV.13.)sz., 105/2021.(IV.15.)sz., 106/2021.(IV.15.)sz., 107/2021.(IV.15.)sz., 
108/2021.(IV.19.)sz., 109/2021.(IV.26.)sz., 110/2021.(IV.26.)sz., 111/2021.(IV.26.)sz., 
112/2021.(IV.26.)sz., 113/2021.(IV.26.)sz., 114/2021.(IV.26.)sz., 116/2021.(IV.26.)sz., 
117/2021.(IV.26.)sz., 118/2021.(IV.26.)sz., 119/2021.(IV.26.)sz., 120/2021.(IV.26.)sz., 
121/2021.(IV.26.)sz., 122/2021.(IV.26.)sz., 123/2021.(IV.26.)sz., 124/2021.(IV.30.)sz., 
129/2021.(V.03.)sz., 130/2021.(V.03.)sz., 131/2021.(V.03.)sz., 132/2021.(V.03.)sz., 
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133/2021.(V.03.)sz., 135/2021.(V.07.)sz., 138/2021.(V.07.)sz., 139/2021.(V.07.)sz., 
140/2021.(V.07.)sz., 144/2021.(V.25.)sz., 145/2021.(V.25.)sz., 148/2021.(V.25.)sz., 
149/2021.(V.31.)sz., 150/2021.(V.31.)sz., 151/2021.(V.31.)sz., 152/2021.(V.31.)sz., 
153/2021.(V.31.)sz., 154/2021.(V.31.)sz., 156/2021.(V.31.)sz., 157/2021.(V.31.)sz., 
158/2021.(V.31.)sz., 159/2021.(V.31.)sz., 160/2021.(V.31.)sz., 161/2021.(V.31.)sz., 
162/2021.(V.31.)sz., 163/2021.(V.31.)sz., 166/2021.(V.31.)sz., 167/2021.(V.31.)sz., 
168/2021.(V.31.)sz., 169/2021.(V.31.)sz., 170/2021.(V.31.)sz., 172/2021.(VI.03.)sz., 
173/2021.(VI.03.)sz., 174/2021.(VI.03.)sz., 175/2021.(VI.03.)sz., 178/2021.(VI.11.)sz., 
184/2021.(VI.11.)sz., 185/2021.(VI.11.)sz., 186/2021.(VI.11.)sz., 187/2021.(VI.11.)sz., 
188/2021.(VI.11.)sz., 189/2021.(VI.11.)sz., 190/2021.(VI.11.)sz., 191/2021.(VI.11.)sz., 
192/2021.(VI.11.)sz., 193/2021.(VI.11.)sz., 194/2021.(VI.11.)sz., 195/2021.(VI.14.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
203/2021.(VI.28.)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 2020. június 20. – 2021. június 18-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. 
 
 
204/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester által, átruházott 
hatáskörben 2021. május hónapban hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
205/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Mezőberényi Szlovákok Szervezete városért, lakosságért 
végzett munkáját, a 2020. évi tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 

206/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Mezőberény és a Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület városért, 
lakosságért végzett munkáját, a 2020. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 

207/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat városért, lakosságért végzett munkáját, a 2020. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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208/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Mezőberény 2020. évi 
sportéletéről szóló beszámolót. Megköszöni a sport területén, a mozgás, az egészséges 
életmód népszerűsítése érdekében dolgozók tevékenységét, munkáját. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
             Barna Márton Humánügyi Bizottság tag 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
209/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2023-as évforduló kiemelt 
eseményeiről szóló beszámolót elfogadja, megbízza Körösi Mihály alpolgármestert a munka 
folytatásával.  
Felelős: Körösi Mihály alpolgármester 
Határidő: 2021.decemberi testületi ülés 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2021.(VI.29.) önkormányzati 
rendelete a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2021.(VI.29.) önkormányzati 
rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 16/2013.(V.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2021.(VI.29.) 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 16/2021.(VI.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
210/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt vagyonkezelésében lévő Mezőberény, 0298/15 helyrajzi számon felvett, 
kivett vízállás megnevezésű, 1499 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21.) pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 
„Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” c. projekt keretén belül kialakításra kerülő 
berendezések és műtárgyak megközelítése, tisztított szennyvíz elvezető csatornájának 
takarítása valamint az illegális hulladék lerakás megszüntetése céljára kívánja felhasználni. 
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Mezőberény Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi/természetvédelmi/helyi/Natura 2000) védettség 
alatt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Mezőberény, 0298/15 
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az 
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint az 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja és a 
szükséges intézkedéseket megtegye.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tulajdonba adás érdekében felmerülő 
költségek fedezetére bruttó 100.000,- Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés terhére 
/066020-0 dologi kiadások/. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
211/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a Mezőberény, Madách Imre 
utca (Hrsz.: 950) egyirányúsítását és ennek érdekében Petőfi u. – Madách u. kereszteződésnél 
„Egyirányú út” jelzőtáblát, a Madách u. – Puskin u. kereszteződésnél „Behajtani tilos” 
jelzőtáblát helyez el. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Madách utca egyirányúsítására 
bruttó 100.000,- Ft fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetés egyéb felhalmozási tartalék 
terhére /045160-0 dologi kiadások/, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
212/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a 3542/2 
hrsz.-ú ingatlanon létesítendő kulturális rendezvénypavilon tervezési feladataihoz forrás 
biztosítására a költségvetési rendelet 2021. augusztusi módosítása során bruttó 400.000 Ft 
átvezetéséről gondoskodjon az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ részére a 082091-06 részletező kódra (TOP-7.1.1.-06-H-043-1 
"Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben”). 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
213/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beérkezett árajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel Dr. Orosz Tivadar egyéni vállalkozóval köti meg 
az Önkormányzat és Intézményei könyvvizsgálatára vonatkozó megállapodást. A 
könyvvizsgálat forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében már biztosításra került 
eredeti előirányzatban. A Képviselő-testület utasítja Siklósi István polgármestert a szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. június 30. 
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214/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Alföldvíz Zrt. 
kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv keretében a Mezőberény, 
Szarvasi úti ivóvízvezeték kiváltására irányuló vállalkozási szerződés határidejét 2021. július 
31-ről 2021. szeptember 30-ra módosítsák. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés módosításának aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
215/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

 
„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) 
bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat: 

Pályázat 
 

1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati 
tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése: 

 
I. kategória:  

- Fsz. 1. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- Fsz. 4. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 7. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás  
- I. em. 8. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 11. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 12. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás  
- II. em. 15. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 

 
II. kategória:  

- Fsz. 3. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- I. em. 10. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- I. em. 14. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 

 
III. kategória:  
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- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 

 
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515 
 
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: 

a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban meghatározottak 
kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt költöző – nem 
rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy 
egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; 

b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 
biztosítása érdekében történik, akkor – az erre vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az 
igénylő részesülhet bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs 
részben, vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető 
mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon 
(lakrészen) állandó használat joga; 

c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell 
rendelkeznie; 

d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet 
előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló 
igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); 

e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a 
lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel; 

f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – 
önkormányzati bérlakásra az a személy 
fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven 

belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati 
bérlakásból kilakoltatás útján költöztették ki, 

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy 

azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn, 
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt 
fenn; 

g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő 
az az igénylő, 
ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó 

 jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 
gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát 

 javítja. 
 
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 
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- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 

biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat. 
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait 
megismerje és kezelje. 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje. 

- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására 
szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri 
érvényesíteni). 

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon. 

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet 
benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, 
hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes 
körülménye figyelembevételével.  

- a 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: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2021. július 30., 12:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ 
kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

 
7. Az elbírálás rendje: 

- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
bírálja el.  

- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban 
jogorvoslatnak nincs helye. 

- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja. 
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok 

elbírálásáról. 
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon 

belül kerül megkötésre. 
 
8. Egyéb információk: 
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- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza 
meg a bérlőket, ezt követően a polgármester. 

- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék 
összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg. 

- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre 
szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt 
követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 
meghosszabbítani. 

- a bérlakásokban állat nem tartható. 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a 

lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával 
összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni. 

- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. 
A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a 
lakásrendeletben elfogadott mértékben módosítja 

- a bérlakások előreláthatólag 2021. október 1-től beköltözhetők. 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe. 
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az 
https://or.njt.hu/ oldalon.” 

 
 
216/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a Mezőberény város 
Településrendezési Eszközeinek módosítása megindítását a KEHOP-2.2.2-15-2015-00143 
számú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt megvalósíthatósága 
érdekében. A projekt várhatóan a Mezőberény 0296-, 0298/15-, és a 0298/16 hrsz. alatti 
ingatlant érinti. 
A külterületet érintő módosítás eredményeképpen a település biológiai aktivitás értéke nem 
csökkenhet. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 2.§ 4a. pontjában 
foglaltak alapján a tervezett beruházások területét (0296-, 0298/15-, és a 0298/16 hrsz. alatti 
ingatlanokat) a „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt megvalósítása 
érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom, így a Korm.rendelet 32.§ (6) bekezdés c) 
pontja alapján a Településrendezési Eszközök jelen módosítása tárgyalásos eljárással, a 
szakmai felügyeletet gyakorló területileg illetékes állami főépítész lebonyolításával kerül 
lefolytatásra. 
A Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés 
összhangban van Mezőberény Város hatályos településfejlesztési koncepciójával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
217/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a Mezőberény ’17 Kft. további működésének fenntarthatósága érdekében 3 tagú 
ad hoc bizottság létrehozására, tagjainak kiválasztására, hogy a bizottság javaslatot készítsen a 
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tulajdonosi érdekek teljes körű figyelembevétele mellett a tartósan fenntartható folyamatok 
kialakítására, amelyeken keresztül a társaság hosszú távú működése stabilizálható. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Ad hoc bizottság tagjai 
Határidő: Javaslatok kidolgozása 2021. augusztusi testületi ülés 
 
 
218/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Humánügyi 
Bizottság képviselő tagjának titkos szavazással történő megválasztásához jelöltként Tóth 
Zoltánné neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
219/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és 
Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatását tudomásul veszi, mely szerint a képviselő-testület 
Tóth Zoltánné képviselőt a Humánügyi Bizottság tagjának nem választotta meg, mivel nem 
kapta meg a minősített többségi szavazatot. 
 
 
220/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
„Mezőberényért” kitüntető díj adományozására tartott titkos szavazáshoz „Mezőberény 
egészségügyi és szociális ellátás területén dolgozók” szakmai közösség neve felkerüljön a 
szavazólapra.  
 
 
221/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. évben a „Mezőberényért” 
kitüntetést Mezőberény egészségügyi és szociális ellátás területén dolgozók részére 
adományozza.  
Az adományozás indokát az előterjesztéshez mellékelt ajánlás adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 4/2013.(II. 26.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint 
 
 
222/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) 
bekezdés alapján haszonbérbeadásra kijelöli Mezőberény Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő alábbi mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanokat: 0343/10 hrsz., 051/3 hrsz., 
0343/11 hrsz., 0343/13 hrsz., 0406/4 hrsz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
223/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelet 16. § (3) 
bekezdés alapján haszonbérbeadásra meghirdeti az alábbi mezőgazdasági rendeltetésű 
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ingatlanokat, amely kapcsán a Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, 
hogy az alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodjon: 
 

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

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

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

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

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

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

Nevezett ingatlanok tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. július 30., 12:00 óra 
A hirdetményben szereplő ingatlanok mindegyikére, vagy külön-külön is benyújtható 
pályázat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó nyilatkozatát, hogy földhasználati 
jogosultságot szerezhet. 
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: Pályázat mezőgazdasági rendeltetésű ingatlan 
haszonbérlésére. 
Az ingatlanokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
06/70-400-2409-es telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
224/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, Puskin u. 13. sz. alatti, 
1114. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan ½ tulajdoni hányadát adásvétel címen maximum bruttó 
2.500.000,- Ft, - azaz kettőmillió-ötszázezer forint - vételáron Hoffmann Erika Mária (sz. 
1962., an.: Krattinger Mária) tulajdonostól, a 2021. évi költségvetés terhére megveszi. 
Az adásvételi szerződés megkötéséből, valamint a tulajdonjog földhivatali bejegyzéséből 
származó költségeket Mezőberény Város Önkormányzata viseli.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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225/2021.(VI.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy István és Nagy Hajnalka Csilla 
(cím:1063 Budapest, Munkácsy M. u. 29. IV. 62. sz.) 5650 Mezőberény, Szent János u. 64. 
sz. alatti ingatlantulajdonosokkal szemben, Mezőberény Város Jegyzője által 2021. május 17. 
napon kelt 1303-5/2021. és 1303-6/2021. iktatószámú figyelmeztetést kiszabó határozata ellen 
benyújtott fellebbezésük ügyében, miután nem tettek eleget illetékfizetési kötelezettségüknek, 
a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  
A Képviselő-testület döntése ellen a Szegedi Törvényszéknél (székhely: 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 4.) keresetlevelet lehet benyújtani. A keresetlevél előterjesztésére a vitatott 
közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség, amelyet a 
Szegedi Törvényszéknek címezve, Mezőberény Város Jegyzőjénél (székhely: 5650 
Mezőberény, Kossuth tér 1.) kell benyújtani.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
226/2021.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Mezőberény településrendezési eszközeinek felülvizsgálata  
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
227/2021.(VI.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény város teljes közigazgatási 
területére vonatkozóan a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatát és elkészítését a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően 
megindítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. június 30. 
 
 

*** 
 
 
228/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása 
2./ Sziráczki és Társa Bt. feladat-ellátási szerződés módosítás iránti kérelme 
3./ Vasút melletti ipari területtel kapcsolatos döntések  
4./ 6002/1. hrsz. alatti ipari terület meghirdetése 
5./ Boldisháti ingatlan (083/23. hrsz.) tulajdoni jogviszonyának rendezése  
6./ Egyéb bejelentés 
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229/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 83/2005.(II.25.) sz. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv SZE-1/1-m tervlapját az alábbiak szerint módosítja: 
a Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 10. sz. módosítása miatt a belterületi 
SZE-1/1 jelű szerkezeti terve a jelen határozat mellékletét képező SZE-1/1-10m jelű 
szerkezeti tervrészlet szerint módosul. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: elfogadást követő nap 
 
 
230/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sziráczki és Társa Bt.-vel megkötött 
feladat-ellátási szerződésmódosítását – miszerint Dr. Salai Ildikó helyettesítő orvos mellett 
Dr. Bokor Gabriella, mint második helyettesítő orvos is szerepeljen, az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
231/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város 
Önkormányzatának 1/1 részbeni tulajdonát képező Mezőberény, 3722/12, valamint 
Mezőberény, 0364/2 és 0365/8 helyrajzi számok alatt nyilvántartott ipari területek 
üzemeltetőjének 2021. július 15. naptól kijelöli a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-t.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester, Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
232/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0364/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 9.548 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlanon történő vállalkozásfejlesztés 
(ipari létesítmény építése) megvalósítása céljából, együttműködési megállapodást köt a 
VISIVO Magyarország Kft.-vel (székhely: 1056 Budapest Belgrád rakpart 27. IV. em. 9., 
adószám: 25405660-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 273301, képviseli: Nagy Krisztián 
ügyvezető) az előterjesztéshez mellékelt formában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
233/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3722/12 hrsz alatt 
nyilvántartott, 7.078 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlanon történő vállalkozásfejlesztés 
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(ipari létesítmény építése) megvalósítása céljából, együttműködési megállapodást köt a 
POLIDISK Kft.-vel (székhely: 5650 Mezőberény, Puskin u. 43/A., adószám: 14367706-2-04, 
cégjegyzékszám: 04 09 013797, képviseli: Szabados Mihály ügyvezető) az előterjesztéshez 
mellékelt formában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
234/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0365/8 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 8.000 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlanon történő vállalkozásfejlesztés 
(ipari létesítmény építése) megvalósítása céljából, együttműködési megállapodást köt Molnár 
Péter őstermelővel (címe: 5650 Mezőberény, Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-24, kamarai 
nyilvántartási szám: S565000241574-01, MVH azonosító: 1009510955) az előterjesztéshez 
mellékelt formában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
235/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 0364/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 9.548 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a VISIVO Magyarország Kft.-vel (székhely: 
1056 Budapest Belgrád rakpart 27. IV. em. 9., adószám: 25405660-2-41, cégjegyzékszám: 01 
09 273301, képviseli: Nagy Krisztián ügyvezető) bérleti szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
236/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt nyilvántartott, 7.078 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a POLIDISK Kft.-vel (székhely: 5650 
Mezőberény, Puskin u. 43/A., adószám: 14367706-2-04, cégjegyzékszám: 04 09 013797, 
képviseli: Szabados Mihály ügyvezető) bérleti szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
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237/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 0368/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 8.000 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a Molnár Péter őstermelővel (címe: 5650 
Mezőberény, Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-24, kamarai nyilvántartási szám: 
S565000241574-01, MVH azonosító: 1009510955) bérleti szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
238/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0364/2 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 9.548 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt a VISIVO Magyarország Kft.-vel (székhely: 1056 Budapest Belgrád rakpart 27. IV. em. 
9., adószám: 25405660-2-41, cégjegyzékszám: 01 09 273301, képviseli: Nagy Krisztián 
ügyvezető) nettó 890 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 8.497.720 Ft (azaz nyolcmillió-
négyszázkilencvenhétezer-hétszázhúsz forint) + áfa összegű vételárért, a 2020. augusztus 3. 
napon, Szabó Bálint független értékbecslő által készített értékelési szakvéleményben 
meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
239/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 7.078 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt a POLIDISK Kft.-vel (székhely: 5650 Mezőberény, Puskin u. 43/A., adószám: 14367706-
2-04, cégjegyzékszám: 04 09 013797, képviseli: Szabados Mihály ügyvezető) nettó 860 forint 
+ áfa / m2, mindösszesen nettó 6.100.000 Ft (azaz hatmillió-százezer forint) + áfa összegű 
vételárért, a 2020. július 1. napon, Szabó Bálint független értékbecslő által készített értékelési 
szakvéleményben meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
240/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 0365/8 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 8.000 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt Molnár Péter őstermelővel (címe: 5650 Mezőberény, Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-
24, kamarai nyilvántartási szám: S565000241574-01, MVH azonosító: 1009510955) nettó 
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890 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 7.120.000 Ft (azaz hétmillió-százhúszezer forint) + 
áfa összegű vételárért, a 2020. augusztus 3. napon, Szabó Bálint független értékbecslő által 
készített értékelési szakvéleményben meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
241/2021.(VII.13.)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 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, 5650 Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatti, 6.681 m2 alapterületű ipari területet 
bérbeadásra kínálja minimum nettó 83 Ft / m2 / év + áfa áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2021. július 31., 12:00 óra. 
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
242/2021.(VII.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2004. december 21. 
napon kelt adásvételi szerződéssel értékesített önkormányzati tulajdonú Mezőberény, 083/23. 
hrsz. alatt nyilvántartott, 846 m2 alapterületű ingatlan 541.440 Ft – azaz ötszáznegyven-
egyezer-négyszáznegyven forint – vételárat Árgyelán György és Árgyelánné Tóth Erzsébet, 
2004. december 21. napon kelt adásvételi szerződés szerinti vevők részére visszafizeti.  
A vételár összege a költségvetés egyéb felhalmozási tartaléka terhére biztosított.  
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás 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 17/2021.(VII.13.) önkormányzati 
rendelete a város helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
 

*** 
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243/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ 6002/1. hrsz. alatti ipari terület hasznosítása 
2./ Fenntartói nyilatkozat „Zöld Óvoda” cím elnyeréséhez 
3./ Egyéb bejelentés 
Rendkívüli zárt ülés: 
1./ Mezőberény tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó 

feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése a feladatellátási kötelezettség 
Magyar Állam terhére történő átruházásának megalapozása érdekében 

2./ Egyéb bejelentés 
 
 
244/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 6.681 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlant vállalkozásfejlesztés céljából 
ingyenesen az SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, 
Zrínyi M. u. 4., cégjegyzékszám: 04 09 014951, adószám: 26766827-2-04, képviseli: Kolozsi 
Attila ügyvezető) használatába bocsátja a pályázat által meghatározott fenntartási időszak 
ideje alatt, és hozzájárul ahhoz, hogy ezen a területen a tevékenységéhez kapcsolódó 
csarnoképítés beruházást hajtson végre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
245/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 6.681 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi M. u. 4., 
cégjegyzékszám: 04 09 014951, adószám: 26766827-2-04, képviseli: Kolozsi Attila 
ügyvezető) nettó 1.500 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 10.021.500 Ft (azaz tízmillió-
huszonegyezer-ötszáz forint + áfa) összegű vételárért, a 2020. július 1. napon, Szabó Bálint 
független értékbecslő által készített értékelési szakvéleményben meghatározottak szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
246/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy a Mezőberény, 6002/1 hrsz. alatt nyilvántartott, 6.681 m2 
nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni tulajdonát képező, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában az SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-vel (székhely: 5650 Mezőberény, Zrínyi M. u. 4., cégjegyzékszám: 04 09 014951, 
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adószám: 26766827-2-04, képviseli: Kolozsi Attila ügyvezető) együttműködési 
megállapodást kössön ingatlanfenntartási- és fejlesztési feladatok ellátására.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
247/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartói nyilatkozat kiadására 
hatalmazza fel a polgármestert a Mosolygó Központi Óvoda „Zöld Óvoda” pályázatához. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
248/2021.(VIII.05.)sz. határozat: 
1. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 

szándékát, miszerint az őt terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában 
fennálló ellátási kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló 
Integrációs Programban részt kíván venni. 

 
2. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

az előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett ALFÖLDVÍZ Zrt. 
átvilágítását valamint ezzel együtt a társaság részvényeseinek tulajdonában álló 
víziközmű vagyon és működtető eszközök átvilágítását és integrációs javaslat 
(szerződéstervezet) kidolgozását célzó együttműködési megállapodás tervezetét 
megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek megfelelően felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása 
érdekében az ALFÖLDVÍZ Zrt. soron következő Közgyűlésén szavazatával hatalmazza 
fel a Társaság vezérigazgatóját arra, hogy a megismert tervezetnek megfelelő tartalmú 
együttműködési megállapodást írjon alá a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel. 

 
3. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

egyetért azzal, hogy a polgármester a jelen határozat 1. pontjában megjelölt cél 
megvalósítása érdekében az ALFÖLDVÍZ Zrt. közgyűlésén megválasztandó személy 
részére írásbeli felhatalmazást adjon arra, hogy a PIB-ben MEZŐBERÉNY VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA képviseletét ellássa. 

 
4. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

az Integrációs Program keretében elvégzendő átvilágításhoz és az Integrációs Javaslat, 
valamint az annak alapján készülő tranzakciós szerződések előkészítéséhez szükséges, az 
Önkormányzat által kezelt adatokat – erre irányuló megkeresésére – az ALFÖLDVÍZ Zrt. 
rendelkezésére bocsátja, és felhatalmazza az ALFÖLDVÍZ Zrt.-t ezen adatok 
megismerésére, kezelésére és az átvilágítást végző, valamint az Integrációs Javaslatot, 
illetve tranzakciós szerződéseket előkészítő személyek részére történő átadására. 
 
MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testülete a 2. pont szerinti 
együttműködési megállapodás tervezet alapján kinyilvánítja, hogy Mezőberény 
közvéleményét – írásbeli kommunikáció esetén – kizárólag a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel 
előzetesen egyeztetett módon tájékoztatja a jelen határozat tárgyát képező jogügyletekről. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 

*** 
 
 
249/2021.(VIII.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-

3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosítószámú pályázat keretein belül a kivitelező 
kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

2./ Egyéb bejelentés 
 
 
250/2021.(VIII.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító 
számú projekt 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. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
251/2021.(VIII.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Luther téri iskola 
épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 
azonosító számú projekt keretében kiírt feltételes közbeszerzési eljárás eredményes. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
252/2021.(VIII.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 7 db ajánlattevő 
által benyújtott ajánlatból 4 ajánlattevő, név szerint  

- MRK-STRUKTÚRA Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) 
- TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.), 
- Borgula-Ép Kft. – Békés-Vill Kft. közös ajánlattevők (5650 Mezőberény, Jeszenszky 

u. 20., 5630 Békés, Dózsa György u. 3.) 
- DOMI Kft. (6728 Szeged, Kereskedő köz 4.) 

ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas,  
3 ajánlattevő, név szerint 

- Metropol Market Zrt. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.) 
- KAS’94 Kft. (2100 Gödöllő, Palást u. 21. 8000/87) 
- Red-Ribbon Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79.) 

ajánlata érvénytelen. 
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Az eljárás nyertese az MRK-STRUKTÚRA Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. szám alatti 
ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve az értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb ajánlat. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 229.629.446,-HUF 
Többletjótállás időtartam: 36 hónap 
M/1. szakember szakmai többlettapasztalata: 36 hónap 
 
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a TÖMB 2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, 
Polgári u. 13. szám alatti ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve 
az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 293.499.500,-HUF 
Többletjótállás időtartam: 36 hónap 
M/1. szakember szakmai többlettapasztalata: 36 hónap 
Az összegzésben nyertes követő ajánlatként meg kell jelölni. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
253/2021.(VIII.17.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő 
MRK-STRUKTÚRA KFT. ajánlati ára (kivitelezési költség) meghaladja a rendelkezésre álló 
fedezetet (nettó 221.990.994 Ft). A céggel megkötött vállalkozási szerződés abban az esetben 
lép hatályba, ha a többletforráshiány igény jóváhagyásra kerül az Irányító Hatóság által. 
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 
 
 

*** 
 
 
254/2021.(VIII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ „Luther téri iskola épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-

3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosítószámú pályázat keretein belül a kivitelező 
kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

2./ Egyéb bejelentés 
 
 
255/2021.(VIII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a 250/2021.(VIII.17.) sz., 
251/2021.(VIII.17.) sz., 252/2021.(VIII.17.) sz., 253/2021.(VIII.17.) sz. határozatát. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 



 

137 

256/2021.(VIII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 azonosító 
számú projekt 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. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
257/2021.(VIII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Luther téri iskola 
épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” című, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 
azonosító számú projekt keretében kiírt feltételes közbeszerzési eljárás eredményes. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
258/2021.(VIII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 7 db ajánlattevő 
által benyújtott ajánlatból 4 ajánlattevő, név szerint  

- MRK-STRUKTÚRA Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129.) 
- TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 13.), 
- Borgula-Ép Kft. – Békés-Vill Kft. közös ajánlattevők (5650 Mezőberény, Jeszenszky 

u. 20., 5630 Békés, Dózsa György u. 3.) 
- DOMI Kft. (6728 Szeged, Kereskedő köz 4.) 

ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas,  
3 ajánlattevő ajánlata, név szerint 

- Metropol Market Zrt. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.) a Kbt. 73.§ (1) bekezdés 
d), e) 

- KAS’94 Kft. (2100 Gödöllő, Palást u. 21. 8000/87) a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 
- Red-Ribbon Kft. (2161 Csomád, Kossuth Lajos u. 79.) a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 

pontja alapján érvénytelen. 
Az eljárás nyertese az MRK-STRUKTÚRA Kft. 4028 Debrecen, Kassai út 129. szám alatti 
ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve az értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb ajánlat. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 229.629.446,-HUF 
Többletjótállás időtartam: 36 hónap 
M/1. szakember szakmai többlettapasztalata: 36 hónap 
A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a TÖMB 2002 Kft. 4220 Hajdúböszörmény, 
Polgári u. 13. szám alatti ajánlattevő, mivel ajánlata érvényes, megfelelő és alkalmas, illetve 
az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat. 
Egyösszegű nettó ajánlati ár: 293.499.500,-HUF 
Többletjótállás időtartam: 36 hónap 
M/1. szakember szakmai többlettapasztalata: 36 hónap 
Az összegzésben nyertes követő ajánlatként meg kell jelölni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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259/2021.(VIII.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a nyertes ajánlattevő 
MRK-STRUKTÚRA KFT. ajánlati ára (kivitelezési költség) meghaladja a rendelkezésre álló 
fedezetet (nettó 221.990.994 Ft.). A céggel megkötött vállalkozási szerződés abban az esetben 
lép hatályba, amikor a többletforráshiány igény jóváhagyásra kerül az Irányító Hatóság által. 
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 
 
 

*** 
 
 
260/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 

II/1. Beszámoló a 224/2020.(IX.28.)sz., 234/2020.(IX.28.)sz., 271/2020.(X.26.)sz., 
272/2020.(X.26.)sz., 4/2021.(I.21.)sz., 51/2021.(II.25.)sz., 76/2021.(III.29.)sz., 
115/2021.(IV.26.)sz., 125/2021.(V.03.)sz., 134/2021.(V.07.)sz., 146/2021.(V.25.)sz., 
147/2021.(V.25.)sz., 155/2021.(V.31.)sz., 179/2021.(VI.11.)sz., 
205/2021.(VI.28.)sz., 206/2021.(VI.28.)sz., 207/2021.(VI.28.)sz., 
208/2021.(VI.28.)sz., 213/2021.(VI.28.)sz., 214/2021.(VI.28.)sz., 
215/2021.(VI.28.)sz., 217/2021.(VI.28.)sz., 222/2021.(VI.28.)sz., 
223/2021.(VI.28.)sz., 225/2021.(VI.28.)sz., 229/2021.(VII.13.)sz., 
230/2021.(VII.13.)sz., 231/2021.(VII.13.)sz., 232/2021.(VII.13.)sz., 
233/2021.(VII.13.)sz., 234/2021.(VII.13.)sz., 235/2021.(VII.13.)sz., 
236/2021.(VII.13.)sz., 237/2021.(VII.13.)sz., 238/2021.(VII.13.)sz., 
239/2021.(VII.13.)sz., 240/2021.(VII.13.)sz., 241/2021.(VII.13.)sz., 
244/2021.(VIII.05.)sz., 245/2021.(VIII.05.)sz., 246/2021.(VIII.05.)sz., 
247/2021.(VIII.05.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

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

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

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

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

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

VI/3. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
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VI/4. Fedezetek biztosítása 
VI/5. 1-5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/6. Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének III. 

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

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

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

VI/11. Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

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

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

bérlőinek kijelölése 
VII/7. Egyéb bejelentés 

 
 
261/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. június 28-i zárt ülésen, a 
2021. június 30-i rendkívüli nyílt ülésen, a 2021. július 13-i rendkívüli nyílt ülésen, a 2021. 
augusztus 5-i rendkívüli nyílt és zárt ülésen, a 2021. augusztus 17-i rendkívüli nyílt ülésen és 
a 2021. augusztus 25-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
262/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
263/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 224/2020.(IX.28.)sz., 
234/2020.(IX.28.)sz., 271/2020.(X.26.)sz., 272/2020.(X.26.)sz., 4/2021.(I.21.)sz., 
51/2021.(II.25.)sz., 76/2021.(III.29.)sz., 115/2021.(IV.26.)sz., 125/2021.(V.03.)sz., 
134/2021.(V.07.)sz., 146/2021.(V.25.)sz., 147/2021.(V.25.)sz., 155/2021.(V.31.)sz., 
179/2021.(VI.11.)sz., 205/2021.(VI.28.)sz., 206/2021.(VI.28.)sz., 207/2021.(VI.28.)sz., 
208/2021.(VI.28.)sz., 213/2021.(VI.28.)sz., 214/2021.(VI.28.)sz., 215/2021.(VI.28.)sz., 
217/2021.(VI.28.)sz., 222/2021.(VI.28.)sz., 223/2021.(VI.28.)sz., 225/2021.(VI.28.)sz., 
229/2021.(VII.13.)sz., 230/2021.(VII.13.)sz., 231/2021.(VII.13.)sz., 232/2021.(VII.13.)sz., 
233/2021.(VII.13.)sz., 234/2021.(VII.13.)sz., 235/2021.(VII.13.)sz., 236/2021.(VII.13.)sz., 
237/2021.(VII.13.)sz., 238/2021.(VII.13.)sz., 239/2021.(VII.13.)sz., 240/2021.(VII.13.)sz., 
241/2021.(VII.13.)sz., 244/2021.(VIII.05.)sz., 245/2021.(VIII.05.)sz., 246/2021.(VIII.05.)sz., 
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247/2021.(VIII.05.)sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
264/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 233/2021. (VII.13.) sz., 236/2021. 
(VII.13.) sz., 239/2021. (VII.13.) sz. határozatokat visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
265/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti ipari terület bérbeadása céljából az 
alábbi hirdetmény közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 részbeni 
tulajdonát képező 5650 Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatti, 7.078 m2 alapterületű ipari területet 
bérbeadásra kínálja minimum nettó 78 Ft / m2 / év + áfa áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje 2021. szeptember 15., 12:00 
óra. 
Az ajánlatot tartalmazó pályázatot Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 
66/515-515 – ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, 
ügyfélfogadási időben.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
266/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 107/2019.(II.25.) sz. határozata 
alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz., 10. sz. alatti 
(Hrsz.: 3573/2/A/10) önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az 
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. 
szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. október 18., 12:00 óra. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
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Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 06-
66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
267/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
268/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Petőfi 
Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 2020/2021-es tanévben 
végzett munkáját, a tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
269/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megköszöni a Mezőberényi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2020/2021-es tanévben végzett munkáját, a 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
270/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja, 
munkáját megköszöni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
271/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Dr. Dávid Gyula által Mezőberény 
Város Önkormányzata részére adományozott (működési célú pénzeszközátvétel) 100.000 Ft-
ot – azaz egyszáz-ezer forint –köszönettel elfogadja és azt fásítási célokra fordítja: 066020-6 
(Mezőberény Város Utcafásítási Programjának megvalósítása: dologi kiadás). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
272/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKMM 
Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében az 5/2020-
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es törlési jegyzékében felsorolt könyvek törlési jegyzékét, mely a 2020/21 évben elkezdett 
leltározás adatait tartalmazza, törölte. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
273/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azt a képviselői 
indítványt, mely szerint Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 
rendelet-tervezetről név szerinti szavazással döntsön a testület. 
 
 
274/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye részére bruttó 1.800.000 Ft fedezetet biztosít a Kodály úti Nefelejcs óvoda Szív 
utcai bejárójának kialakítására beruházási kiadási előirányzatként az Esetlegesen nem befolyó 
adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
276/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth u. 3. alatti 20 lakásos 
társasház nem megfelelő vagy hiányos kivitelezéséből adódó költségekre bruttó 3.500.000 Ft 
fedezetet biztosít a 013350-3 részletező kódon a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére az alábbiak szerint:  
- Külső-belső javítások bruttó 1.000.000 Ft értékben (dologi kiadás) 
- Udvarrendezés bruttó 500.000 Ft (dologi kiadás) 
- Kandelláberek telepítése bruttó 2.000.000 Ft (beruházási kiadás) 
A felmerült költségeket a kivitelező Blaskó és Társa Kft-n jogérvényesítéssel behajtani 
szükséges. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 



 

143 

277/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete bruttó 3.000.000 Ft keretösszegben 
fedezetet biztosít a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz programban 
megjelenő felhívásokra benyújtani kívánt támogatási kérelmekhez szükséges 
tervdokumentációk elkészíttetésére a 066020-0 részletező kódon (Város- és 
községgazdálkodás tervek készítésének fedezete) beruházási kiadási előirányzatként az 
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
278/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT csökkentése: 194.310 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére. az OPSKMM villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz 
fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 194.310 Ft-tal 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet 
biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 194.310 Ft-tal 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet 
biztosítás. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése – Művelődési 
Központ üzemeltetése KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:  +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02. Könyvtári szolgáltatások – Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:  +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-01 Közművelődés – hagyományos kulturális értékek gondozása – Madarak Háza 
KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
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K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:   +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01. Múzeumi kiállítási tevékenység – üzemeltetési kiadások ÖNK.  
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa: +8.262 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-01. Közművelődés – Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése – Civil Fejlesztő 
Központ  KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 38.862 Ft-tal 
K:337: Egyéb szolgáltatások: +30.600 Ft 
K:351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa:  +8.262 Ft 
Az Orlai Petrics Soma K.M.M. részére villamosbiztonsági felülvizsgálat kiadásaihoz fedezet 
biztosítás. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási tartalék K513  KÖT csökkentése: 78.929 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére: Csatornamű kiadásai, háztartásokkal elszámolás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-2 Csatornamű kiadásai KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K89/ megemelése: 78.929 Ft-tal 
K:89: Háztartásoknak egyéb felhalm. c. tám. nyújtása 
Csatornamű kiadásai, háztartásokkal elszámolás. 
C.)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 641.440 Ft-tal 
Fedezet csere: Egyéb működési tartalék terhére: Egyéb felhalmozási tartalékhoz fedezet 
kiegészítés: A 211/2021.(VI.28.) sz. határozat és a 242/2021.(VII.13.) sz. határozat alapján 
egyéb felhalmozási tartalék terhére biztosított előirányzatok esetében az egyéb felhalmozási 
tartalék előirányzat megemelése, az egyéb működési tartalék előirányzata terhére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 641.440  Ft-tal 
Fedezet csere: Egyéb felhalmozási tartalékhoz fedezet kiegészítés az Egyéb működési tartalék 
terhére: A 211/2021.(VI.28.) sz. határozat és a 242/2021.(VII.13.) sz. határozat alapján egyéb 
felhalmozási tartalék terhére biztosított előirányzatok esetében az egyéb felhalmozási tartalék 
előirányzat megemelése, az egyéb működési tartalék előirányzata terhére. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
Felhalmozási c. központi önk. tám. /B21/ előirányzat: megemelése: 29.211.709 Ft-tal 
Belterületi utak, járdák, hidak felújításához pályázati támogatás biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-18 Belterületi utak felújításához pályázat: KÖT.  
Felújítási kiadás /K7/ előirányzat: megemelése: 29.211.709 Ft-tal 
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K71: Ingatlanok felújítása:  +23.001.346 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa:  +6.210.363 Ft 
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása: pályázati támogatással biztosított fedezet terhére. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Felhalmozási tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 198.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére: az NNÖ részére felhalmozási célú támogatás biztosítása: 
az NNÖ – Mezőberényi Önk. mezsgyéjére kerítés építése fedezetére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú kiadások /K84/ előirányzat: megemelése.: 198.000 Ft-tal 
Nemzetiségi önk. és költségv. szervének egyéb felh-i c. tám. nyújtása /K84/   
Az NNÖ részére felhalmozási célú támogatás biztosítása: az NNÖ – Mezőberényi Önk. 
mezsgyéjére kerítés építése fedezetére. 
F.)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 350.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számon belüli átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat terhére a Mezőberény 
Eötvös u. 22.sz alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Felújítási kiadás /K7/ előirányzat: megemelése: 350.000 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása:  +275.591 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa: +74.409 Ft 
Részletező számon belüli átcsoportosítás: dologi kiadási előirányzat terhére a Mezőberény 
Eötvös u. 22. sz. alatti bérlakás kerítésének felújításához felújítási kiadási előirányzat 
biztosítása.  
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 5.000.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
A 4/2021.(I.21.) sz. határozat számú döntés alapján biztosított 5.000.000 Ft összegű előleg 
előirányzatának rendezése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 5.000.000 Ft-tal 
A 4/2021.(I.21.) sz. határozat számú döntés alapján biztosított 5.000.000 Ft összegű előleg 
előirányzatának rendezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
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Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei 
ÁHT-n belülről /B25/ előirányzat: csökkentése: 499.110 Ft-tal 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások 
bevétele. 
A támogatási bevétel összegének korrekciója. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 499.110 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások 
bevétele. 
A támogatási bevétel összegének korrekciója. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.330.960 Ft-tal 
Belső átcsoportosítás: Dologi kiadás terhére, beruházási kiadás előirányzat megemelése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 1.330.960 Ft-tal 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa 
Belső átcsoportosítás: Dologi kiadás terhére, beruházási kiadás előirányzat megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 710.514 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 710.514 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék K513  KÖT. előirányzat: csökkentése: 40 Ft-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok tényleges kiadási teljesítéséhez igazodóan előirányzat 
rendezés az egyéb működési tartalék terhére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK. 
K2: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális. hj. adó  megemelése: 40 Ft-tal 
Munkaadókat terhelő járulékok tényleges kiadási teljesítéséhez igazodóan előirányzat 
rendezés az egyéb működési tartalék terhére. 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 1.586.791 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése 
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013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 1.586.791 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
013350-16 Mezőgazdasági vagyonnal való gazdálkodás KÖT. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Igazgatási tevékenység KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    csökkentése: 5.919.154 Ft-tal  
Részletező számok közötti belső átcsoportosítás: Fizetendő áfa kiadás előirányzat rendezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. ÖNK. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 5.919.154 Ft-tal  
Fizetendő áfa kiadás előirányzat rendezése. 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 152.400 Ft-tal 
B401: Készletértékesítés ellenértéke +120.000 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +32.400 Ft 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 152.400 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 190.500 Ft-tal 
B401: Készletértékesítés ellenértéke +150.000 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +40.500 Ft 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. 
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Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 190.500 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 1.111.605 Ft-tal 
B411: Egyéb működési bevételek +44.176 Ft 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +1.067.429 Ft 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. részletezőn belül: 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 1.111.605 Ft-tal 
K334: Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások +875.280 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +236.325 Ft 
Működési bevételek /B4/ előirányzat megemelése mellett a dologi kiadások /K3/ előirányzat 
megemelése. 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 18.556.188 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
részletezőn belül: Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése mellett a beruházási 
kiadások /K6/ előirányzat csökkentése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: csökkentése: 18.556.188 Ft-tal 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa 
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002) KÖT. 
részletezőn belül: Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése mellett a beruházási 
kiadások /K6/ előirányzat csökkentése. 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: csökkentése: 550.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. és 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok  ÖNK. részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. /Magánszemély 
közmű tartozásának kiegyenlítéséhez./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 550.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. és 013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok ÖNK. részletező számok közötti dologi kiadás átcsoportosítása. 
/Magánszemély közmű tartozásának kiegyenlítéséhez./ 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. 
Egyéb műk. c. tám. ÁHT.-n belülről /B16/ előirányzat: megemelése: 29.250.000 Ft-tal 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt 
működési célú tám. 
Felhalmozási bevételek ÁHT.-n belülről /B25/ előirányzat: megemelése: 351.000.000 Ft-tal 
Fejezeti kez.ei-tól EU-s programok, azok hazai társfin. miatt felhalm. c. támogatások bevétele 
047410-6 TOP-2.1.3-16- BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. bevételi és kiadási előirányzatok rendezése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047410-6 TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 29.250.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +23.031.496 Ft 
K351: Működési. előz. felsz. áfa +6.218.504 Ft 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:  megemelése: 351.000.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése  +276.377.953 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa  +74.622.047 Ft 
047410-6 TOP-2.1.3-16- BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú 
tározóban KÖT. bevételi és kiadási előirányzatok rendezése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
279/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 kf. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ei. csökkentése: 3.177.314 Ft-tal 
A B115 Kiegészítő támogatás – HIPA bevétel várható változása miatti korrekció: 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.177.314 Ft-tal 
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A B115 Kiegészítő támogatás – HIPA bevétel várható változása: csökkenése miatti korrekció: 
amely az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési 
tartalék terhére kerül korrigálásra. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 16.102.579 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség 
fedezetére működési tartalék elkülönítése, állomány növelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT megemelése: 16.102.579 Ft-tal 
HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére 
működési tartalék elkülönítése. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 3.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat: megemelése: 3.000.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése:  +2.362.205 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa: +637.795 Ft 
Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Tervek készítése előirányzathoz kiegészítő fedezet biztosítása. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 6.000.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Városi utak kátyúzásához fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások:  +4.724.409 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa:  +1.275.591 Ft 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Városi utak kátyúzásához fedezet biztosítása. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkenteni: 6.000.000 Ft-tal 
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Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: az óvoda részére intézményfinanszírozásként, beruházási és dologi feladatok 
megvalósításához fedezet biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
Az óvoda részére intézményfinanszírozásként, beruházási és dologi feladatok 
megvalósításához fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 6.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: az óvoda részére intézményfinanszírozásként, beruházási és dologi feladatok 
megvalósításához fedezet biztosítása. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 5.100.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése  +4.015.748 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa:  +1.084.252 Ft 
Gázkazán, beszerzéshez fedezet biztosítása./3.000.000 Ft / 
Kodály úti Óvodába nagykapu kialakításához fedezet biztosítása./300.000 Ft/ 
Bejáró kialakításához fedezet biztosítása./1.800.000 Ft/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése:900.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások:  +708.661 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa:  +191.339 Ft 
Festési munkák fedezetére. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Civil Fejl. Központba klíma berendezés biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése: +393.701 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa:  +106.299 Ft 
Civil Fejl. Központba klímaberendezés biztosítása 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, a Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat ellátásának fedezetére. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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082063-00 kf. Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat ellátása. ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +393.701 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +106.299 Ft 
Múzeum északi szárnyánál fal kutatási feladat ellátásának fedezetére. 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.500.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, a Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása (Boldishát) ÖNK. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése: +1.181.102 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa: +318.898 Ft 
A Pályázatnál nem elszámolható kiadások fedezetére önkormányzati saját forrás biztosítása. 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 1.600.000  Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére, Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat: megemelése: 1.600.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése:  +1.259.843 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa:  +340.157 Ft 
Utcai hulladékgyűjtő edény beszerzéséhez fedezet biztosítása. 
J.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.600.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a PH részére bútor beszerzése, számítástechnikai eszköz beszerzése, szoftver 
beszerzése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
A PH részére intézményfinanszírozásként, beruházási feladatok megvalósításához fedezet 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 3.600.000 Ft-tal 
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Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a PH részére intézményfinanszírozásként, beruházási feladatok megvalósításához 
fedezet biztosítása. 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése +787.402 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +212.598 Ft 
Bútor beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
K63: Informatikai eszk. beszerzése, létesítése +1.574.803 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +425.197 Ft 
Számítástechnikai eszközök beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 500.000 Ft-tal 
K63: Informatikai eszk. beszerzése, létesítése +393.701 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +106.299 Ft 
Szoftver 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 100.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése  +78.740 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +21.260 Ft 
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkenteni: 9.131.264 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére dologi és beruházási feladatok 
ellátásához fedezet biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 9.131.264 Ft-tal 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére intézményfinanszírozásként, dologi és 
beruházási feladatok megvalósításához fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 9.131.264 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére intézményfinanszírozásként, 
dologi és beruházási feladatok megvalósításához fedezet biztosítása. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat:    megemelése: 3.908.114 Ft-tal 
Juhász utcai idősotthonba: +2.227.934 Ft 
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(lepedő, paplanhuzat, párnahuzat, étkészlet, porcelán adagtál, kávéspohár, hátsó lépcső 
javítása, jármű adagoló javítás, mosógép javítás) 
Puskin utcai idősotthonba: +1.680.180 Ft 
(lepedő, paplanhuzat, párnahuzat, pléd, porcelán adagtál, porcelán tányér) 
Beruházási kiadás /K6/ előirányzat:    megemelése: 4.923.150 Ft-tal 
Juhász utcai idősotthonba: +3.295.330 Ft 
(vérnyomásmérő:20.000 Ft, mosógép:3.275.330 Ft) 
Puskin utcai idősotthonba: +1.627.820 Ft 
(szekrény: 342.900 Ft, ruhásszekrény: 312.420 Ft, vérnyomásmérő: 20.000 Ft, 
klímaberendezés: 952.500 Ft) 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
101222 Támogató szolgálat ÖNK 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 300.000 Ft-tal  
Jármű részecskeszűrő csere, javítása 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - rendezvények 
KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 1.000.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások 
Rendezvények lebonyolításához fedezet biztosítás. 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.277.500 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások 
nyújtása: 2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
081041-1 Olimpiai sportágak támogatása ÖNK. 
K512: Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre ei. megemelése: 2.065.000 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása: 
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
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- Mezőberényi Malom Fitness Diák-Sportegyesület +175.000 Ft 
- Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület +50.000 Ft 
- Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület +25.000 Ft 
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület +250.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület KÉZILABDA +175.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület ÍJÁSZ +65.000 Ft 
- Mezőberényi Kosárlabda Klub +375.000 Ft 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +375.000 Ft 
- Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény +100.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület ASZTALITENISZ +475.000 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények ÖNK. 
K512: Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre ei. megemelése: 387.500 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása: 
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
- Kerecsényi László Íjász és Szabadidősport Egyesület +30.000 Ft 
„Mezőberényi Íjászverseny” 
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület +150.000 Ft 
„20 éves a Berényi Gyermek FC” 
- Mezőberényi Horgászok Egyesület +20.000 Ft 
„X. Városi Horgászverseny” 
- Nyeregben Alapítvány +85.000 Ft 
„A magyar lovas kultúra népszerűsítése” 
- Berényi Biliárd Klub +12.500 Ft 
„Valach Endre Emlékverseny” 
- Berényi Biliárd Klub +12.500 Ft 
„Pünkösd Kupa” 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +7.500 Ft 
„MLE lábtenisz a strandon” 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +10.000 Ft 
„MLE Örömfoci – május 1. 
- Mezőberényi Labdarúgó Egyesület +10.000 Ft 
„MLE Örömfoci – Berényi Napok” 
- Szalai Barna Tenisz Club Mezőberény +25.000 Ft 
„VIII. Szalai Barna Emléktorna” 
- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete +25.000 Ft 
„Lurkó Kupa mezőberényi fordulója” 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
081041-2 Nem olimpiai sportágak támogatása ÖNK. 
K512: Egyéb működési c. támogatások ÁHT-n kívülre ei. megemelése: 825.000 Ft-tal 
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása: 
2021. évi sporttámogatások fedezet biztosítása. 
- Motorosok Baráti Köre Mezőberény Egyesület +50.000 Ft 
- Nyeregben Alapítvány +175.000 Ft 
- Alföld Turista Egyesület Mezőberény +175.000 Ft 
- Mezőberényi Horgászok Egyesülete +50.000 Ft 
- Berényi Biliárd Klub +75.000 Ft 
- HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület kickbox +250.000 Ft 
- Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete +50.000 Ft 
N.) 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 700.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: Fém munkák fedezet biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 700.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások: +551.181 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa: +148.819 Ft 
Fém munkák fedezet biztosítása. 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 32.643 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő 
gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 32.643 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő 
gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT. 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat megemelése: 32.643 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő 
gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-1 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat: megemelése: 32.643 Ft-tal 
K123: Egyéb külső személyi juttatások 
Gyakornok foglalkoztatása következtében felmerülő gyakorlati díj fedezetének biztosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
280/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
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082092-07. Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – Csoóri 
Sándor pályázat KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 178.370 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok: -140.449 Ft 
K351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa: -37.921 Ft 
Fényképezőgép vásárlása fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-07. Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – Csoóri 
Sándor pályázat KÖT 
Beruházási kiadási/K6/ előirányzat: megemelése: 178.370 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése: +140.449 Ft 
K67: Beruházási c. előzetesen felsz. áfa: +37.921 Ft 
Fényképezőgép vásárlása fedezetére. 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-03. Könyvtári szolgáltatás - rendezvény KÖT 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 60.000 Ft-tal 
K336: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  
Múzeumok éjszakája előadói díjához fedezet kiegészítés. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01. Múzeumi kiállítási tevékenység – üzemeltetési kiadások ÖNK 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 60.000 Ft-tal 
K336: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  
Múzeumok éjszakája előadói díjához fedezet kiegészítés. 
C.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: csökkentése: 180.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások  
Részletező számok közötti dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
109010-0 Szociális szolgáltatások igazgatása KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat: megemelése: 180.000 Ft-tal 
K341: Kiküldetések kiadásai  
Részletező számok közötti dologi kiadási előirányzatok átcsoportosítása. 
D.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 74.192 Ft-tal 
B411: Egyéb működési bevétel 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. egyéb működési bevételek 
bevételi előirányzatának megemelése, 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
KÖT. egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatának megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat: megemelése: 74.192 Ft-tal 
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K337: Egyéb szolgáltatás 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai KÖT. egyéb működési bevételek 
bevételi előirányzatának megemelése, 041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
KÖT. egyéb szolgáltatás kiadási előirányzatának megemelése. 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082093-01 Egyéb táborok KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:  megemelése: 195.000 Ft-
tal  
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +153.543 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +41.457 Ft 
Egyéb táborok lebonyolítása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082093-01 Egyéb táborok KÖT. 
Dologi kiadási/K3/ előirányzat:  megemelése: 195.000 Ft-
tal 
K332: Vásárolt élelmezés +170.000 Ft 
K337: Egyéb szolgáltatások +10.000 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +15.000 Ft 
Egyéb táborok lebonyolítása 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
281/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 2.912.355 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 4.910.135 Ft-tal 
 (2021. május, június havi szoc. ágazati összevont pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 7.822.490,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 7.822.490,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 6.772.583 Ft-tal 
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 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.049.907 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa. terh 
 104042-1 korm. funkc. 599.449 92.914  
 104042-2 korm. funkc. 443.770 68.784  
 107052 korm. funkc. 509.690 79.002 
 107055 korm. funkc. Ö 50.502 7.987  
 102031 korm. funkc. 761.946 118.101  
 104031 korm. funkc. 206.666 32.033  
 101222 korm. funkc. Ö 401.741 62.270  
 102023 korm. funkc. Ö 3.798.819 588.816 
  6.772.583 1.049.907 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 933.823,- Ft-tal 
 (2021. május, június havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 933.823,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 933.823,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm. funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 808.504 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/ 125.319 Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Helyi önkorm. működésének ált. tám. /B111/ megemeli: 938.378,- Ft-tal 
 Köznevelési feladatok támogatása 
                                 (segítők bértámogatása) /B112/ megemeli: 5.785.500,- Ft-tal 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 5.971.920,- Ft-tal 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 1.727.040,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Család- és gyermekjóléti szolg.:  328.020,- 
 Szociális étkeztetés:  22.990,- 
 Személyi gondozás:  800.830,- 
 Tanyagondnoki szolgálat:  93.000,- 
 Nappali ellátás:  575.200,- 
 Támogató szolgálat:  264.000,- 
 Bentlakásos támogatás:  5.614.920,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ megemeli: 756.540,- Ft-tal 
 Könyvtári és közművelődési fel. tám. /B114/ megemeli: 369.144,- Ft-tal 
 (2021. évi kiegészítő állami támogatás) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 15.548.522 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
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2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 938.378 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 5.785.500 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 8.455.500 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 369.144 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
 011130-0 korm. funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 812.448 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  megemeli: 125.930 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-1 korm. funkc. 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 5.009.091 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  megemeli: 776.409 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 8.455.500 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 104042-1 (családsegítés) 328.020,- 
 107051 korm. funkc. 22.990,- 
 107052 korm. funkc. 800.830,- 
 107055 korm. funkc. Ö 93.000,- 
 102031 korm. funkc.  575.200,- 
 101222 korm. funkc. Ö 264.000,- 
 102023 korm. funkc. Ö 5.614.920,- 
 096015 korm. funkc. 756.540,- 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 082092-07 Dologi kiadás /K3/ megemeli: 13.370 Ft-tal 
 082091-03 Művelődési Központ üzemeltetés /K3/ megemeli: 355.774 Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Köznevelési feladatok támogatása /B112/ megemeli: 424.580,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Működtetési támogatás:  360.380,- 
 Pedagógusok bértámogatása:  2.340.600,- 
 Segítők bértámogatása: -2.276.400.- 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 5.034.000,- Ft-tal 
                                                              /B1131/KÖT/ megemeli: 3.915.710,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Szociális étkeztetés:  67.570,- 
 Szociális segítés: -100.000,- 
 Személyi gondozás:  1.134.330,- 
 Nappali ellátás:  -224.190,- 
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 Bölcsődei bértámogatás:  1.278.000,- 
 Bölcsődei üzemeltetés: 1.760.000,- 
 Szakosított ellátás üzemeltetése:  5.034.000,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ csökkenti: 4.245.543,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Gyermekétkeztetés bértámogatása:  -1.579.500,- 
 Gyermekétkeztetés üzemeltetése: -2.666.043,- 
 (2021. évi támogatás változás májusi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 5.128.747 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 424.580 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 4.704.167 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 korm. funkc. megemeli: 2.340.600 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/                      2.026.494,- 
 Szoc. hoz. adó /K2/                                 314.106,- 
 091140-0 korm. funkc. Dologi kiadások /K3/ megemeli: 360.380 Ft-tal 
 091110-1 korm. funkc. csökkenti: 2.276.400 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/                      -1.970.909,- 
 szoc. hoz. adó /K2/                                  -305.491,- 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 8.949.710 Ft-tal 
 Ezen belül:   
 107051 korm. funkc. 67.570,-  
 104042-1 korm. funkc. 1.034.330,-  
 102031 korm. funkc.  -224.190,-  
 104031 korm. funkc. 3.038.000  
 102023 korm. funkc. Ö 5.034.000 
 096015 korm. funkc.  csökkenti: 4.245.543 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/ -1.373.478,- 
 Szoc. hoz. adó /K2/ -206.022,- 
 Dologi kiadások /K3/ -2.666.043,- 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/KÖT  csökkenti: 1.053.702 Ft-tal 
 (2021. évi támogatás változás májusi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 104037-0 Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 1.053.702 Ft-tal 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 

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

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 

283/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évi 
5/2021.(II.22.) költségvetési rendelete III. számú módosításának 084032-0-2 számú címsorán 
szereplő „Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények +560.000 Ft” 
keretösszeget zárolja, annak felhasználásáról a későbbiekben dönt. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
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284/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 
belterület 3727 hrsz. alatt nyilvántartott közterületet nem kívánja elnevezni. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
285/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény város belterületén, 
Hajnal u. - Sport u. csatlakozásánál 10 férőhelyes merőleges, 2 férőhelyes párhuzamos 
felállású személygépkocsi várakozóhely építésének valamint 2 db gyalogos- átkelőhely 
kijelölésének engedélyezési költségekre bruttó 365.000 Ft-ot biztosít a 045120-2 Mb. Hajnal -
Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények részletező kódon a 2021. évi 
költségvetés egyéb működési tartalék terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
286/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását és gondoskodik a 
közbeszerzési terv módosításának az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján való (EKR-ben) közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
287/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Luther téri iskola épületének 
energetikai korszerűsítése Mezőberényben”, TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00089 pályázathoz a 
kiviteli munkák minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki 
ellenőri szolgáltatás nyújtása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, Bíró Zsolt egyéni vállalkozót 
(5600 Békéscsaba, Penza ltp. 22. A. I. 4.) nevezi meg - aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette 3.100.000 Ft + 0 % Áfa = 3.100.000 Ft ajánlati árral. 
A megbízási szerződés hatálybalépésének feltétele, a pályázatban foglalt műszaki-szakmai 
tartalom megvalósításához szükséges teljes fedezeti összeg rendelkezésre állása (az Irányító 
Hatóság a Megbízó által igényelt többletforrás jóváhagyása). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az összeget a 2021. évi költségvetés 
terhére biztosítja, valamint felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
288/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház képviselőjével tárgyaljon a Luther utcai óvoda – 
önkormányzat számára is elfogadható – tulajdonjogának átadásáról. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. szeptemberi testületi ülés 
 
 
289/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Nagy István és Nagy Hajnalka Csilla 
(cím:1063 Budapest, Munkácsy M. u. 29. IV. 62. sz.) 5650 Mezőberény, Szent János u. 64. 
sz. alatti ingatlantulajdonosokkal szemben, Mezőberény Város Jegyzője által 2021. július 7. 
napon kelt 1303-15/2021. és 1303-16/2021. iktatószámú 25.000 Ft közigazgatási bírságot 
kiszabó határozata ellen benyújtott fellebbezésük ügyében, miután nem tettek eleget 
illetékfizetési kötelezettségüknek, a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  
A Képviselő-testület döntése ellen a Szegedi Törvényszéknél (székhely: 6720 Szeged, 
Széchenyi tér 4.) keresetlevelet lehet benyújtani. A keresetlevél előterjesztésére a vitatott 
közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül van lehetőség, amelyet a 
Szegedi Törvényszéknek címezve, Mezőberény Város Jegyzőjénél (székhely: 5650 
Mezőberény, Kossuth tér 1.) kell benyújtani.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
290/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében 
szereplő szerkezeti átalakításokkal elvben egyetért. Megbízza a jegyzőt, hogy a Polgármesteri 
Hivatal munkatársaival részletes, anyagi vonatkozásokat is tartalmazó, a Mezőberény ’17 Kft. 
szerkezeti átalakítását célzó előterjesztést készítsen a 2021. szeptemberi soros testületi ülésre, 
döntéshozatalra. 
Az előterjesztés során a Kft. ügyvezetőjét – Pallag Pétert – utasítja, hogy a szükséges, és a 
jegyző, vagy meghatalmazottja által kért adatokat haladéktalanul és maradéktalanul, azokért 
felelősséget vállalva szolgáltassa.  
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
              Pallag Péter a Mezőberény ’17 Kft. ügyvezetője 
              Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. szeptemberi testületi ülés 
 
 
291/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 76/2020.(VI.08.) sz. határozattal 
értékesítésre kijelölt, az önkormányzat 1/1 részbeni tulajdonát képező, szántó művelési ágú, 
0,0862 Ha nagyságú Mezőberény, 083/37. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlant Kovács Zita 
(címe: 1158 Budapest, Neptun utca 102., 5. em. 18.)  ajánlattevő részére értékesíteni kívánja, 
a 2019. október 7. napon kelt értékbecslésben meghatározott és azzal megegyező összegű 
vételi ajánlata alapján nettó 1.100.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-százezer forint + 
ÁFA vételáron. 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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292/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 
önkormányzat 1/1 részben tulajdonát képező, Mezőberény, külterület 07/18. hrsz. alatt 
nyilvántartott közút forgalomképessé nyilvánításához készítse elő a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
293/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Balog 
Istvánné (lakcím: 5650 Mezőberény, Áchim L. A. u. 35.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 
3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán az 1. 
sz. bérlakás bérlőjének Balog Istvánné (anyja neve: Parai Ilona, sz. hely, idő: Mezőberény, 
1956.08.30., adóazonosító jele: 8327484842, lakóhelye helye: 5650 Mezőberény, Áchim L. 
A. u. 35.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
294/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Károlyi János 
(Tartózkodási hely: 5650 Mezőberény, Rákóczi sgt. 23.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 
3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 16. 
sz. bérlakás bérlőjének Károlyi János (anyja neve: Dombi Anna, sz. hely, idő: Mezőberény, 
1963.09.13., adóazonosító jele: 8353183544, tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, Zrínyi 
sgt. 23.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
295/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Winter Ilona 
(lakcím: 9400 Sopron, Cseresznye sor 23.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 
3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 14. 
sz. bérlakás bérlőjének Winter Ilona (anyja neve: Balázs Judit, sz. hely, idő Mezőberény, 
1955.03.11., adóazonosító jele: 8322104707, lakóhelye/tartózkodási helye: 9400 Sopron, 
Cseresznye sor 23. / 5650 Mezőberény, Fő u. 13. 3/26.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
296/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Móder Teréz 
Anna (lakcím: 5650 Mezőberény, Fő út 2/C. 1. em. 5.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 8. 
sz. bérlakás bérlőjének Móder Teréz Anna (anyja neve: Nagy Margit, sz. hely, idő: 
Bakonyoszlop, 1955.05.15., adóazonosító jele: 8322752016, lakóhelye: 5650 Mezőberény, Fő 
út 2/C. 1. em. 5.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
297/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Kovács 
Roberta (lakcím: 5650 Mezőberény, Zrínyi sgt. 43.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 10. 
sz. bérlakás bérlőjének Kovács Roberta (anyja neve: Kozma Katalin, sz. hely, idő: 
Békéscsaba, 1999.09.02., adóazonosító jele: 8484560406, lakóhelye / tartózkodási helye5650 
Mezőberény, Zrínyi sgt. 43. / 8621 Zamárdi, Csap u. 30.) pályázót nevezi meg 3 év 
időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
298/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Hegedűs 
Florica (lakcím: 5650 Mezőberény, Békési út 7/B.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 7. 
sz. bérlakás bérlőjének Hegedűs Florica (anyja neve: Mira Ecaterina, sz. hely, idő: Galac, 
1956.07.29., adóazonosító jele: 8327165747, lakóhelye: 5650 Mezőberény, Békési út 7/B.) 
pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
299/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Bartalus 
Vivien (lakcím: 5622 Köröstarcsa, Bocskai utca 18.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 3. 
sz. bérlakás bérlőjének Bartalus Vivien (anyja neve: Budai Julianna, sz. hely, idő: Békés, 
1992.05.06., adóazonosító jele: 8457813358, lakóhelye: 5622 Köröstarcsa, Bocskai utca 18.) 
pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
300/2021.(VIII.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

 
„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) 
bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat: 

Pályázat 
 

1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati 
tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése: 

 
I. kategória:  

- Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- Fsz. 4. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás  
- I. em. 11. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 12. sz. lakás: 40,7 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás  
- II. em. 15. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 

 
II. kategória:  
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- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 

 
III. kategória:  

- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
 
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515 
 
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: 

a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban meghatározottak 
kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt költöző – nem 
rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy 
egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; 

b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 
biztosítása érdekében történik, akkor – az erre vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az 
igénylő részesülhet bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi 
lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon (lakrészen) állandó 
használat joga; 

c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell 
rendelkeznie; 

d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet 
előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló 
igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); 

e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a lakásrendeletben 
meghatározott kiírásnak megfelel; 

f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – 
önkormányzati bérlakásra az a személy 
fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 

neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból 
kilakoltatás útján költöztették ki, 

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy azt 

elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn, 
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn; 

g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő az 
az igénylő, 
ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó jövedelem – 

eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 
gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát javítja. 
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5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 

- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 

biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat. 
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait 
megismerje és kezelje. 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje. 

- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására 
szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni). 

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon. 

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet 
benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, 
hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes 
körülménye figyelembevételével.  

- a 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: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2021. szeptember 10., 12:00 óra. Amennyiben 
valamely bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a 
soron következő képviselő-testületi ülésen.  

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ 
kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

 
7. Az elbírálás rendje: 

- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
bírálja el.  

- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak 
nincs helye. 

- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja. 
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok 

elbírálásáról. 
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon belül 

kerül megkötésre. 
 
8. Egyéb információk: 
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- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza 
meg a bérlőket, ezt követően a polgármester. 

- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék 
összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg. 

- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre 
szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt 
követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 
meghosszabbítani. 

- a bérlakásokban állat nem tartható. 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a 

lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával 
összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni. 

- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. A 
képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben 
elfogadott mértékben módosítja 

- a bérlakások előreláthatólag 2021. október 1-től beköltözhetők. 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe. 
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az 
https://or.njt.hu/ oldalon.” 

 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 18/2021.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 19/2021.(VIII.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
301/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Erdőtelepítés kivitelezése 
2./ Közlekedésbiztonság javítása 
3./ Mezőberény belterületi útjait érintő kátyúzási munkálatok 
4./ Gördülő Fejlesztési Terv 
5./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat 2021. – 

Mezőberény, tömegközlekedéssel érintett szakaszok burkolat felújítása, valamint a 
Kereki utca részleges felújítása 

6./ Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulójára kiadványhoz fedezet kiegészítés 
7./ Helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 

módosítása 
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8./ Egyéb bejelentés 
Rendkívüli zárt ülés: 
1./ Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első bérlőinek 

kijelölése 2. 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
302/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz.-ú területekre tervezett erdőtelepítés kivitelezésének elvégzésére indított 
ajánlatkérési eljárás nyerteseként Nagy Zoltán egyéni vállalkozót (4172 Biharnagybajom, 
Csemetekert) nevezi meg. 
A nyertes ajánlattevő ajánlati ára a makkvetés és csemeteültetés esetén 1.053.032,- Ft + 
284.319,- Ft Áfa = 1.337.351,- Ft, a csemeteültetés esetén 1.151.544,- Ft + 310.917,- Ft Áfa = 
1.462.461,- Ft. 
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésében 
biztosította a 96/2021.(III.29.) sz. határozatával, a 042210-0. Erdőgazdálkodás támogatása 
ÖNK részletező számra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

303/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 400.000,- Ft 
fedezetet biztosít dologi kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

304/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a kátyúzási munkák elvégzésére 
indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a TUBI-HANI Kft.-t (1211 Budapest, Mansfeld P. u. 
18.) nevezi meg. 
A nyertes ajánlattevő ajánlati ára kátyúzás tekintetében nettó 5.200,- Ft + 1.404,- Ft Áfa = 
bruttó 6.604,- Ft/m2. A képviselő-testület a feladat ellátásához bruttó 6.000.000 Ft összeget 
biztosított a 2021. évi költségvetésében, dologi kiadási előirányzatként a 279/2021.(08.30.) sz. 
határozatával a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, karbantartása KÖT. 
részletező számra. 
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 
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305/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. javaslatával 
a szennyvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.  
A Képviselő-testület a szennyvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2022-2036 időszakra 
vonatkozó beruházási feladatai között kizárólag a rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatokat nevezi meg.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
306/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért az Alföldvíz Zrt. javaslatával 
az ivóvíz víziközmű-szolgáltatási ágazat 2022-2036 közötti időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervében szereplő felújítási és pótlási munkákat illetően.  
A Képviselő-testület az ivóvíz víziközmű-szolgáltatás ágazat 2022-2036 időszakra vonatkozó 
beruházási feladatai között kizárólag a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatokat 
nevezi meg.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
307/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény, tömegközlekedéssel 
érintett szakaszok burkolat felújítása, valamint a Kereki utca részleges felújításának 
munkálataira indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a SWIETELSKY Magyarország Kft.-t 
(5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.) nevezi meg. 
A nyertes ajánlattevő ajánlati ára a kivitelezés tekintetében nettó 30.668.460,- Ft + 
8.280.484,- Ft Áfa = bruttó 38.948.944,- Ft. A képviselő-testület a feladat ellátásához 
szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésben biztosította felújítási előirányzatként, 
045120-18. részletező számon. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
308/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény 
újratelepülésének 300. évfordulójára kiadvány megjelentetésére (Mezőberény története 3. 
című kötet) rendelkezésre álló 1.500.000 Ft dologi kiadási fedezetet további 1.201.675 Ft-tal 
egészíti ki a 2021. évi egyéb működési tartalék terhére az alábbiak szerint: 
- személyi juttatásokra: 925.000 Ft 

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

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra: 276.675 Ft, K:2 
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Az eredeti dologi kiadási előirányzatként rendelkezésre álló előirányzatból: 860.000 Ft-ot a 
képviselő-testület átcsoportosít személyi juttatások előirányzatra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
309/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közte és a Volánbusz Zrt. között 
2015. szeptember 1. óta fennálló Mezőberény város közigazgatási területén menetrend 
szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására irányuló feladat-ellátási szerződést 
2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31. időtartamig változatlan tartalommal 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésmódosítás 
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
310/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete azzal a feltétellel fogadja el Mádai 
Jánosnénak (lakcím: 5650 Mezőberény, Fő út 2. D. II. em. 20.) a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát, 
amennyiben 2021. szeptember 17. napjáig benyújtja a hiányzó nyugdíjigazolást és 
rokkantsági járadékáról szóló igazolást. 
A feltétel teljesülése esetén a Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a 
Mikszáth Kálmán utca 3. sz. (hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal 
történő bérbeadása kapcsán a 2. sz. bérlakás bérlőjének Mádai Jánosné (anyja neve: Nagy 
Mária, sz. hely, idő: Doboz, 1956.05.26., adóazonosító jele: 8326525480, lakóhelye: 
Mezőberény, Fő út 2. D. II. em. 20.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
311/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vidó Józsefné (lakcím: 5650 
Mezőberény, Arany János u. 3.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) 
alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 6. § (1) 
bekezdése alapján, mely szerint Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a (2) 
bekezdésben meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt 
költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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312/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Bella-Pap 
Olívia (lakcím: 5672 Murony, Tessedik u. 12/B.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 20. 
sz. bérlakás bérlőjének Bella-Pap Olívia (anyja neve: Varga Zsuzsanna, sz. hely, idő: 
Békéscsaba, 2000.07.20., adóazonosító jele: 8487781314, lakóhelye/tartózkodási helye: 5672 
Murony, Tessedik u. 12/B.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
313/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Balog Vera 
(ideiglenes lakcím: 5650 Mezőberény, Kölcsey ltp. 1/A. 2.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán 
u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 4. 
sz. bérlakás bérlőjének Balog Vera (anyja neve: Dinya Veronika, sz. hely, idő: Budapest, 
1956.12.31., adóazonosító jele: 8328712474, tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, Kölcsey 
ltp. 1/A. 2.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
314/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Kiss Imre 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Újtelep u. 11/A.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 11. 
sz. bérlakás bérlőjének Kiss Imre (anyja neve: Szabó Ildikó, sz. hely, idő: Békéscsaba, 
1999.04.17. adóazonosító jele: 8483081695, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Újtelep u. 11/A.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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315/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Dombi Dániel 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Martinovics u. 24.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 15. 
sz. bérlakás bérlőjének Dombi Dániel (anyja neve: Braun Erika, sz. hely, idő: Békés, 
1992.02.29., adóazonosító jele: 8457142321, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Martinovics u. 24.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
316/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Harangozó Ninettának (lakcím: 5600 
Békéscsaba, Őr u. 3. A. lph. 1. A.) a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) 
alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 6. § (1) 
bekezdése alapján, mely szerint Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a (2) 
bekezdésben meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt 
költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
317/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Durkó Lászlónak (lakcím: 5650 
Mezőberény, Gyár u. 33.) a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti 
bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 6. § (1) 
bekezdése alapján, mely szerint Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a (2) 
bekezdésben meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt 
költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
318/2021.(IX.14.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Somogyi 
Péter (lakcím: 5650 Mezőberény, Jókai u. 54.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
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A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 12. 
sz. bérlakás bérlőjének Somogyi Péter (anyja neve: Gál Katalin, sz. hely, idő: Békés, 
1977.11.30, adóazonosító jele: 8405101675, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Jókai u. 54.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
319/2021.(IX.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 100/2021.(IV.08.), 143/2021.(V.07.), 164/2021.(V.31.), 165/2021.(V.31.), 

224/2021.(VI.28.), 248/2021.(VIII.05.), 264/2021.(VIII.30.), 265/2021.(VIII.30.), 
266/2021.(VIII.30.), 268/2021.(VIII.30.), 269/2021.(VIII.30.), 270/2021.(VIII.30.), 
271/2021.(VIII.30.), 272/2021.(VIII.30.), 284/2021.(VIII.30.), 286/2021.(VIII.30.), 
288/2021.(VIII.30.), 289/2021.(VIII.30.), 293/2021.(VIII.30.), 294/2021.(VIII.30.), 
295/2021.(VIII.30.), 296/2021.(VIII.30.), 297/2021.(VIII.30.), 298/2021.(VIII.30.), 
299/2021.(VIII.30.), 300/2021.(VIII.30.) sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. Településrendezési Eszközök módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetési szakasz 
lezárása 

II/3. Tájékoztatás a Mezőberény, külterület 07/18 hrsz. alatt nyilvántartott közút 
forgalomképessé nyilvánításával kapcsolatban /292/2021.(VIII.30.)sz. határozat/ 

II/4. Beszámoló a mezei őrszolgálat munkájáról 
II/5. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ 2022. évi ellenőrzési terv elfogadása 
IV./ Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről 
V./ Beszámoló a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról 
VI./ Bérlakások helyzete 2021 első félévében, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire 
VII./ Bejelentések 

1./ Szociális rendeletek módosítása VII/2. 
2./ Intézményi átcsoportosítások VII/3. 
3./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VII/4. 1-3. 
4./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének IV. 

számú módosítása VII/5. 
5./ Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2021/2022. nevelési évre szóló munkaterve 

VII/6. 
6./ Magyarvégesi Óvoda zárása az iskolai őszi szünet idejére VII/7. 
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7./ „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés 
támogatása 2021” (GYVRE2021) VII/8. 

8./ Erdőtelepítéshez szaporítóanyag beszerzés VII/9. 
9./ Településkép védelmére vonatkozó önkormányzati hatósági hatáskörök átruházása 

VII/10. 
10./ Felvételi körzetek tervezetének véleményezése /sürgősséggel/ VII/11. 
11./ Ügyelet /sürgősséggel/ VII/12. 
12./ Egyéb bejelentés VII/13. 

VIII./ Zárt ülés 
VIII/1. 217/2021. (VI.28.) határozat végrehajtása (Kft. kérdése) 
VIII/2. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első 

bérlőinek kijelölése 3. /sürgősséggel/ 
VIII/3. Tájékoztatás Mikszáth 3., Békési út 12. (szóbeli) /sürgősséggel/ 
VIII/4. Egyéb bejelentés 

 
 
320/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. augusztus 30-i zárt ülésen, a 
2021. szeptember 14-i rendkívüli nyílt és rendkívüli zárt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
321/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
322/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 100/2021.(IV.08.), 
143/2021.(V.07.), 164/2021.(V.31.), 165/2021.(V.31.), 224/2021.(VI.28.), 
248/2021.(VIII.05.), 264/2021.(VIII.30.), 265/2021.(VIII.30.), 266/2021.(VIII.30.), 
268/2021.(VIII.30.), 269/2021.(VIII.30.), 270/2021.(VIII.30.), 271/2021.(VIII.30.), 
272/2021.(VIII.30.), 284/2021.(VIII.30.), 286/2021.(VIII.30.), 288/2021.(VIII.30.), 
289/2021.(VIII.30.), 293/2021.(VIII.30.), 294/2021.(VIII.30.), 295/2021.(VIII.30.), 
296/2021.(VIII.30.), 297/2021.(VIII.30.), 298/2021.(VIII.30.), 299/2021.(VIII.30.), 
300/2021.(VIII.30.) sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
 
323/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 0103/9, 0105/27, 
0105/28 és a 0105/29 hrsz-ú területen napelempark és napelemes kiserőmű telepítésének 
lehetővé tétele, valamint a KEHOP-2.2.2-15-2015-00143 számú, „Mezőberény 
szennyvíztisztító telep fejlesztése” projekt megvalósíthatósága érdekében indított 
Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési szakaszt 
lezárja, miután a tervezett módosításokkal kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben 
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meghatározott partnerségi véleményezésre biztosított határidőn belül a partnerségi 
egyeztetésbe bevontak részéről észrevétel nem érkezett. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
324/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, külterület 07/18. hrsz. 
alatt nyilvántartott közút forgalomképessé nyilvánításához szükséges településrendezési 
eszközök módosítását elviekben támogatja. 
A Képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy Kmetykó János városi 
főépítésszel egyeztetve gondoskodjon a településrendezési eszközök módosításának 
előkészítéséről és az eljárás megindítását megalapozó dokumentációt terjessze a Képviselő-
testület elé. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Kmetykó János városi főépítész 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
325/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Beszámoló a mezei őrszolgálat 
munkájáról” című előterjesztésben foglaltakat elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
326/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/1998. (V.29.) MÖK rendelet 
felülvizsgálatát rendeli el 2022. január 1-i hatályba lépéssel.  
A rendeletmódosítás terjedjen ki a szolgálatot ellátó személyek létszámára, valamint a 
feladatellátás jelenlegi formájának rögzítésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: 2021. októberi testületi ülés 
 
 
327/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
328/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2022. évi éves ellenőrzési tervét az előterjesztés 1. számú melléklete 
szerint elfogadja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: folyamatos, beszámolásra: 2022. évi zárszámadás időpontja 
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329/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Közterület-
felügyeletének 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs 
Határidő: értelem szerint 
 
 
330/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetés 
Kft. 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt a fenntartható, gazdaságos működtetés haladéktalan 
kialakítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
331/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bérlakások helyzetéről szóló 
beszámolót elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az épületek 
és lakások felújítási igényeit tartalmazó információkból kiindulva felújítási tervet és ehhez 
kapcsolódó költségbecslést készítsen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: 2021. november 29. 
 
 
332/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül irányító szervi hatáskörben 
módosít: 
Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, nappali ellátás – 3db falióra vásárlás) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                        11 430 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 11 430 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                             9 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 9 000 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                               2 430 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 2 430 Ft / Ei. emelése/ 
Szolgáltatások bevétel csökkenése átcsop. (idősek otthona, térítési díj) 
Működési bevételek /B405/ előirányzatát csökkenti:                                         2 757 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2 757 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   2 757 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2 757 000 Ft / Ei. csökkentése/ 



 

180 

Szolgáltatások bevétel csökkenése átcsop. (idősek otthona) 
Működési bevételek /B402/ előirányzatát csökkenti:                                         2 734 040 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2 734 040 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   2 734 040 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2 734 040 Ft / Ei. csökkentése/ 
Szolgáltatások bevétel kiesése átcsop. (külsős ált.isk., gimnázium) 
Működési bevételek /B402/ előirányzatát csökkenti:                                        2 074 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2 074 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Működési bevételek ÁFA /B406/ előirányzatát csökkenti:                                 559 980 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 559 980 Ft / Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                 2 633 980 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 2 633 980 Ft / Ei. csökkentése/ 
Közfoglalkoztatotti bér átcsoportosítás (maradvány) 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                     2 596 059 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    -  2 596 059 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                      201 195 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
041233  kf.:    -  201 195 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                     2 797 254 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    - 2 797 254 Ft / Ei. csökkentése 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
333/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    megemelése: 10.473.308 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
Visszaigényelhető áfa miatti átcsoportosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 10.473.308 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése 
Visszaigényelhető áfa miatti átcsoportosítás. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    megemelése: 28.751.045 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
Fordított áfa miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:   csökkentése: 28.751.045 Ft-tal 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa 
Fordított áfa miatti átcsoportosítás 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Működési célú tám. ÁHT-n belül /B1/ előirányzat:  megemelése: 2.596.149 Ft-tal 
B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei 
Támogatások közötti átcsoportosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül /B2/ előirányzat: csökkentése: 2.596.149 Ft-tal 
B25: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Támogatások közötti átcsoportosítás. 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0-03 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 450.000 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek   +150.000 Ft 
B411: Egyéb működési bevételek  +300.000 Ft 
Lekötött betét után kapott bankkamat és szociális kölcsön visszafizetése miatti többletbevétel 
tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 450.000 Ft-tal 
Lekötött betét után kapott bankkamat és szociális kölcsön visszafizetése miatti többletbevétel 
tartalékba helyezése 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    megemelése: 3.509.758 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
DIGI bérleti díjának bevétele miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 3.509.758 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek  +2.763.589 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +735.169 Ft 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +1.000 Ft 
B411: Egyéb működési bevételek  +10.000 Ft 
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DIGI bérleti díjának bevétele miatti átcsoportosítás 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    megemelése: 900.000 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
Áfa visszaigénylés miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 900.000 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése 
Áfa visszaigénylés miatti átcsoportosítás 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
031030-0 Mezőőri őrszolgálat KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 5.000 Ft-tal 
B411: Egyéb működési bevételek 
NAV késedelmi pótlék támogatás után 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
031030-0 Mezőőri őrszolgálat KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:   megemelése: 5.000 Ft-tal 
K1104: Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 
NAV késedelmi pótlék támogatás után 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    megemelése: 200.000 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
Áfa visszaigénylés miatti átcsoportosítás  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 200.000 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése 
Áfa visszaigénylés miatti átcsoportosítás 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása 
KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    megemelése: 200.000 Ft-tal 
K352: Fizetendő általános forgalmi adó 
Áfa visszaigénylés miatti átcsoportosítás  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása 
KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:   megemelése: 200.000 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése 
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Áfa visszaigénylés miatti átcsoportosítás 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék előirányzat K513  KÖT  csökkentése: 1.201.675 Ft-tal 
Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója kiadvány megjelentetése: Mezőberény 
története 3. munka című kötet szerzői díjazásához fedezet biztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-1 Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:   megemelése: 925.000 Ft-tal 
K122: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások 
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó /K2/ előirányzat: megemelése: 276.675 Ft-tal 
Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója kiadvány megjelentetése: Mezőberény 
története 3. munka című kötet szerzői díjazásához fedezet biztosítás 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-1 Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    csökkentése: 860.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások    -677.165 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa -182.835 Ft 
Dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása személyi juttatások előirányzatra. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-1 Mezőberény újratelepítésének 300. évfordulója KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:   megemelése: 860.000 Ft-tal 
K122: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett 
juttatások 
Dologi kiadási előirányzat átcsoportosítása személyi juttatások előirányzatra. 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:   csökkentése: 1.380.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése -1.086.614 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa  -293.386 Ft 
Tervek készítése előirányzat terhére fedezet biztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045120-2 Hajnal-Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények kialakítása KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:   megemelése: 1.380.000 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése +1.086.614 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa  +293.386 Ft 
Tervek készítése: Mezőberény, Hajnal - Sport utca csatlakozásánál közlekedési létesítmények 
fedezetére 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 172.500 Ft-tal 
Sportrendezvényekre Elkülönített tartalék előirányzat terhére 
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A 34/2021.(VII.29.) sz., 35/2021.(VII.29.) sz., 36/2021. (VII.29.) sz. HB határozatok alapján 
a 283/2021. (VIII.30.) sz. határozat alapján végrehajtott zárolást követően ismételten 
biztosításra kerül a döntés szerinti sportrendezvények támogatása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása - sportrendezvények ÖNK. 
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre /K512/  megemelése: 172.500 Ft-
tal 
Elkülönített tartalék sportrendezvényekre terhére: Egyéb civil, vagy más nonprofit 
szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása sportrendezvények támogatására. 
Támogatás biztosítása: 
 - Alföld Turista Egyesület:  +40.000 Ft 
”Triatlon kóstoló” 
- Mezőberényi Ált. Isk. DSE:  +60.000 Ft 
”Európai Diáksport Napja” 
- Mezőberényi Ált. Isk. DSE:  +72.500 Ft 
”Karácsonyi Kézilabda Fesztivál” 
A 34/2021.(VII.29.) sz., 35/2021.(VII.29.) sz., 36/2021. (VII.29.) sz. HB határozatok alapján 
a 283/2021. (VIII.30.) sz. határozat alapján végrehajtott zárolást követően ismételten 
biztosításra kerül a döntés szerinti sportrendezvények támogatása. 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített műk. c. tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 10.000.000 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 általános működési támogatás biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat   megemelése: 10.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K512 
A Mezőberény’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK. 
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó /K2/ előirányzat:  csökkentése: 40 Ft-tal 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat:  csökkentése: 123.554 Ft-
tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Részletező számon belüli átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK.  
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat:    megemelése: 123.594 Ft-
tal 
Egyéb működési c. támogatás ÁHT.-n belülre: K506 
Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin. miatt egyéb műk-i c. támogatások 
nyújtása 
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Részletező számon belüli átcsoportosítás 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat:  csökkentése: 210.140 Ft-
tal 
K337: Egyéb szolgáltatások -165.465 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa -44.675 Ft 
Szállás és étkezés reprezentációs kiadására és annak járulékaira fedezet biztosítás a dologi 
kiadási előirányzat terhére 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    megemelése: 177.206 Ft-tal 
K123: Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) 
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó /K2/ előirányzat:  megemelése: 32.934 Ft-tal 
Szállás és étkezés reprezentációs kiadására és annak járulékaira fedezet biztosítás a dologi 
kiadási előirányzat terhére 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 2.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: saját forrás kiegészítése egyéb működési célú támogatás 
ÁHT.-n belülre előirányzat megemeléséhez. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat:    megemelése: 2.000 Ft-tal 
Egyéb működési c. támogatás ÁHT.-n belülre: K506 
Fejezeti kez.ei-nak EU-s programok, azok hazai társfin. miatt egyéb műk-i c. támogatások 
nyújtása 
Egyéb működési tartalék terhére: saját forrás kiegészítése egyéb működési célú támogatás 
ÁHT.-n belülre előirányzat megemeléséhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
334/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat:  megemelése: 200 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatás 
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
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041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:  megemelése: 200 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek 
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
B.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 200 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek 
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: megemelése: 200 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások  
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: csökkentése: 4.700.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások: -3.137.008 Ft 
K351: Működési célú előzetesen felsz. Áfa: -1.062.992 Ft 
K355: Egyéb dologi kiadások: -500.000 Ft 
Átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-03 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: megemelése: 4.700.000 Ft-tal 
K123: Egyéb külső személyi jutt., reprezentáció: +85.715 Ft 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai: +15.172 Ft 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése: +50.000 Ft 
K336: Szakmai tevékenységet segítő szolg.: +1.965.500 Ft 
K337: Egyéb szolgáltatások: +1.191.116 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. Áfa: +1.142.497 Ft 
K355: Egyéb dologi kiadás: +250.000 Ft 
Átcsoportosítás 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-03 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 1.074.500 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Berény napok bevételei miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-03 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 1.074.500 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke: +571.500 Ft 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek: +503.000 Ft 
Berény napok bevételei miatti átcsoportosítás 
E.) 
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5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082093-01 Egyéb táborok KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:  megemelése: 142.541 Ft-
tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke: részvételi díj +100.787 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +27.213 Ft 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +14.541 Ft 
Egyéb táborok bevétele miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082093-01 Egyéb táborok KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 142.541 Ft-tal 
K332: Vásárolt élelmezés +73.871 Ft 
K352: Fizetendő áfa +68.670 Ft 
Egyéb táborok bevétele miatti átcsoportosítás 
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 1.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 1.000 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek  
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
G.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 152.500 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +120.079 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +32.421 Ft 
Múzeum karbantartásának biztosítása átcsoportosítással 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK. 
Felújítási kiadások /K7/ előirányzat: megemelése: 290.000 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása +228.346 Ft 
K74: Felújítási c. előz. felsz. áfa +61.654 Ft 
Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:    megemelése: 708.800 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +558.110 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +150.690 Ft 
Könyvtár karbantartásának biztosítása átcsoportosítással 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  csökkentése: 1.151.300 Ft-tal 
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K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Múzeum, könyvtár karbantartásának, felújításának biztosítása átcsoportosítással 
H.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  csökkentése: 800.000 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Táppénz hozzájárulás biztosítása átcsoportosítással 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények KÖT. 
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó /K2/ előirányzat: megemelése: 800.000 Ft-tal 
K2: Táppénz hozzájárulás kiadásai 
Táppénz hozzájárulás biztosítása átcsoportosítással 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
335/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 1.473.955 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 2.445.759 Ft-tal 
 (2021. július havi szoc. ágazati összevont pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.919.714,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.919.714,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 3.393.690 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 526.024 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 299.777 46.465  
 104042-2 korm.funkc. 218.426 33.856  
 107052 korm.funkc. 255.160 39.550 
 107055 korm.funkc. Ö 25.277 3.921  
 102031 korm.funkc. 399.168 61.871  
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 104031 korm.funkc. 103.621 16.061  
 101222 korm.funkc. Ö 200.950 31.147  
 102023 korm.funkc. Ö 1.891.311 293.153 
  3.393.690 526.024 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 466.912,- Ft-tal 
 (2021. 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: 466.912,- 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: 466.912,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 404.253 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 62.659 Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 
 Működési célú támogatás elkülönített alapoktól /B16/ megemeli: 917.550,- Ft-tal 
 („Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program támogatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: csökkenti: 142.220 Ft-tal 
Általános működési tartalék előirányzatát /K513/ 
(„Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program támogatásának önereje) 
 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 917.550 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 142.220 Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
096015-0 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 Központi kv-i szervnek felh. c. támogatás/K84/ csökkenti: 19.017,- Ft-tal 
 (2018. évi fel nem használt támogatás visszafizetése) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
096015-0 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 Helyi önk. előző évi elsz-ból származó kiadások /K5021/ megemeli: 19.017,- Ft-tal 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
082092-0 2020-2021 évi kulturális feladatok ellátásának kiegészítő támogatása 
Egyéb fejezeti kezelésű ei. műk.célú tám. /B16/KÖT  megemeli: 7.500.000 Ft-tal 
 (187/2021.(VI.11.)sz. határozatban intézménynek biztosítva) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: megemeli: 7.500.000 Ft-tal 
Általános működési tartalék előirányzatát /K513/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
336/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye 2021/2022. 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 
 
 
337/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye részére, hogy a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021.(VI.8.) EMMI 
rendeletben meghatározott őszi szünet ideje alatt, 2021. október 25 – 29. időtartamban a 
Magyarvégesi Óvoda zárva tartson. 
Ezirányú szülői igény esetén az Intézmény másik feladat-ellátási helyén köteles biztosítani az 
óvodai nevelést. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
338/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat fenntartója úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet „A gyermekeink védelmében informatikai 
rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” (GYVRE2021) címmel kiírt 
felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi eszközök beszerzésére:  

• 4 db 24 colos IPS monitor Full HD; 
• 2 db asztali PC, 8GB RAM, i3 CPU, 256Gb SSD, billentyűzet, egér, telepített 

Windows 10; 
• 2 db notebook, 8GB RAM, i3 CPU, 256Gb SSD, 15" kijelző, telepített Windows 10. 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
339/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz-ú területek erdőtelepítéséhez szaporítóanyag beszerzése tárgyában indított 
ajánlatkérési eljárás nyerteseként  
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- a „kocsányostölgy makk” tétel esetén a Nyírerdő Zrt.-t (4032 Debrecen, Kartács u. 25.) 
nevezi meg 575.000,- Ft + 155.250,- Ft Áfa = 730.250,- Ft ajánlati árral, a megfelelő 
mennyiségű makk hiányában pedig  
- a „kocsányostölgy csemete” tétel esetén a Nyírerdő Zrt.-t (4032 Debrecen, Kartács u. 
25.) nevezi meg 960.000,- Ft + 259.200,- Ft Áfa = 1.219.200,- Ft ajánlati árral 
- a „magyarkőris csemete” tétel esetén Hosszú Gábor e.v.-t (4029 Debrecen, Fényes 
udvar 3. 6/40.) nevezi meg 140.000,- Ft + 37.800,- Ft Áfa = 177.800,- Ft ajánlati árral 
- a „tatárjuhar csemete” tétel esetén Hosszú Gábor e.v.-t (4029 Debrecen, Fényes udvar 3. 
6/40.) nevezi meg 161.000,- Ft + 43.470,- Ft = 204.470,- Ft ajánlati árral. 
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésében 
biztosította a 96/2021.(III.29.) sz. határozatával, a 042210-0. Erdőgazdálkodás támogatása 
ÖNK részletező számra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szállítási szerződések aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

340/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet szabályozásának figyelembe 
vételével intézkedjen Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása céljából egyeztetési eljárás megindítása érdekében. 
A módosítás keretében a településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV. törvény 8.§ (2) 
bekezdésében meghatározott hatáskörök átruházása kerüljön szabályozásra az Ügyrendi, Jogi, 
Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság részére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 

341/2021.(IX.27.)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 2021/2022. tanévre 
megállapított kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásával 
egyetért. 
Az EMMI rendelet hivatkozott rendelkezése alapján a Képviselő-testület fenti véleménye 
kiegészítéseként megállapítja, hogy Mezőberény Jegyzőjének nyilvántartásában szereplő 
Mezőberény lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek összesített létszáma 88 fő, 
akik közül 85fő (13 fő hátrányos helyzetű és 72 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek) a 
Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, 3 fő (1 fő hátrányos 
helyzetű és 2 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek) pedig a Petőfi Sándor Evangélikus 
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2021. október 15. - értesítésre 
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342/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező indikatív ajánlatok megküldésére az Alföld 
Ambulance Kft., Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft., az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft. szolgáltatók számára. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
343/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Kft. átalakításával 
kapcsolatban a 290/2021.(VIII.30.) számú határozat szerinti szerkezeti átalakítás 
megvalósításával bízza meg az illetékeseket. 
Az új szerkezet szerinti működést 2022. január 1-től kell megvalósítani. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Pallag Péter a Mezőberény ’17 Kft. ügyvezetője 
Túri Andrea az OPSKMM igazgatója 
Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
344/2021.(IX.27.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

 
„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) 
bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat: 

Pályázat 
 

1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati 
tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése: 
 
I. kategória:  
- Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
- I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás  
- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
 
II. kategória:  
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
 
III. kategória:  
- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
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- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
 
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515 
 
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: 

a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban meghatározottak 
kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt költöző – nem 
rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy 
egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; 

b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 
biztosítása érdekében történik, akkor – az erre vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az 
igénylő részesülhet bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs 
részben, vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető 
mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon 
(lakrészen) állandó használat joga; 

c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell 
rendelkeznie; 

d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet 
előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló 
igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); 

e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a 
lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel; 

f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – 
önkormányzati bérlakásra az a személy 

fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 
neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból 
kilakoltatás útján költöztették ki, 

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy 

azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn, 
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn; 

g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő 
az az igénylő, 

ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó  jövedelem 
– eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 

gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát javítja. 
 
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 

- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 

biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat. 
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- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) 
pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait 
megismerje és kezelje. 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje. 

- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására 
szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni). 

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon. 

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet 
benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, 
hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes 
körülménye figyelembevételével.  

- a 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: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2021. október 14., 12:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ 
kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

 
7. Az elbírálás rendje: 

- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
bírálja el.  

- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak 
nincs helye. 

- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja. 
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok 

elbírálásáról. 
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon belül 

kerül megkötésre. 
 
8. Egyéb információk: 

- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza 
meg a bérlőket, ezt követően a polgármester. 

- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék 
összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg. 
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- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre 
szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt 
követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 
meghosszabbítani. 

- a bérlakásokban állat nem tartható. 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a 

lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával 
összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni. 

- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. A 
képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben 
elfogadott mértékben módosítja 

- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be. 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe. 
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az 
https://or.njt.hu/ oldalon.” 

 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2021.(IX.28.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 21/2021.(IX.28.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 22/2021.(IX.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
345/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ 16 lakás szóbeli tájékoztatás 
2./ Közbeszerzési terv módosítása 
3./ Hulladékudvar létesítése 
4./ „Zöld folyosó” együttműködési megállapodás 
5./ Önkormányzati fejlesztések 2021 pályázat támogatói okirat módosítása 
6./ Tűzifa beszerzés 
7./ Egyéb bejelentés 

- Rákóczi sgt. facsere program 
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346/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Irányító Hatóságot 
tájékoztatja arról, hogy „A Város a Tiétek a Város Értetek” EFOP-1.2.11-16-2017-00002 
azonosító számú pályázat egyik projektrésze tekintetében rendőrségi eljárás van folyamatban. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
347/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja Mezőberény Város 
Önkormányzatának 2021. évi közbeszerzési tervének 2. sz. módosítását és gondoskodik a 
közbeszerzési terv módosításának az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a 
Közbeszerzési Hatóság honlapján való (EKR-ben) közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
348/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az NHKV Zrt. felé nyilatkozzon, hogy Mezőberényben a 3781 hrsz. ingatlanon lehetőséget lát 
hulladékudvar kialakítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
349/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Mezőberényi Vadásztársasággal együttműködési megállapodást írjon alá a 0416, a 0422 és a 
0370/116 hrsz. külterületi utak melletti döntően cserje-, kis részben faültetés támogatásához 
az Országos Magyar Vadászkamarához benyújtandó pályázathoz. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
350/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete úgy dönt, 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 
felhíváson elnyert pályázat vonatkozásában, a BMÖFT/6-8/2021. számú támogatói okirat 
módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:  

- a támogató okirat 4. pontja helyébe a következő lép: „Kereki utca (Sport utca és 
Belencéresi utca közötti szakasz hrsz.: 3753, 3765, 3775/20).” 

- a támogató okirat 5. pontja törlésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a támogatói okirat 
módosításának benyújtására a támogató hatóság részére, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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351/2021.(X.07.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a szociális tűzifa beszerzését – három árajánlat bekérését követően – a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő vállalkozástól megrendelje, s a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
352/2021.(X.25.)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 113/2020.(VI.29.)sz., 114/2020.(VI.29.)sz., 77/2021.(III.29.)sz., 

143/2021.(V.07.)sz., 183/2021.(VI.11.)sz., 242/2021.(VII.13.)sz., 
274/2021.(VIII.30.)sz., 325/2021.(IX.27.)sz., 329/2021.(IX.27.)sz., 
330/2021.(IX.27.)sz., 336/2021.(IX.27.)sz., 341/2021.(IX.27.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

II/2. Zárolt álláshely feloldása 
II/3. A mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/5. Településkép védelmére vonatkozó önkormányzati hatósági hatáskörök átruházása 

III./ Tájékoztató a Mezőberényi Mentőállomás munkájáról 
IV./ Tájékoztató az orvosi ügyelet munkájáról 
V./ Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által ellátott egészségügyi és 

szociális tevékenységről 
VI./ Bejelentések  

1./ A Volánbusz Zrt. 2020. évre szóló beszámolója VI/1. 
2./ Sporttámogatás tartalékalapba helyezése VI/2. 
3./ I.sz. záportározó nádvágás VI/4. 
4./ Kodály úti óvoda tornaszoba – fedezetek biztosítása VI/5. 
5./ Városi bölcsőde bővítése pótmunka VI/6. 
6./ Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben VI/7. 
7./ Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló önkormányzati rendelete módosítása VI/8. 
8./ Dolgozói juttatás kérdése VI/9. 
9./ Intézményi átcsoportosítások VI/10. 
10./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VI/11. 1-3. 
11./ Beszámoló a 2021. évi Berényi Napok rendezvényéről, valamint javaslat a 2022. évi 

Berényi Napok időpontjára VI/12. 
12./ Egyéb bejelentés VI/13. 

VII./ Zárt ülés 
1./ Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft. átszervezésre irányuló kérelme VII/1. 
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2./ OPSKMM és a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. átszervezésével járó 
feladatok előkészítése /sürgősséggel/ VII/7. 

3./ Vasút melletti ipari területtel kapcsolatos döntések VII/2. 
4./ Elidegenítési és terhelési tilalom törlése – Mezőberény, Gyomai út 67. VII/3. 
5./ Intézményvezetői juttatás kérdése VII/4. 
6./ Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első 

bérlőinek kijelölése VII/5. 
7./ Békési út 12. sz. alatti 10. sz. lakás értékesítése VII/6. 
8./ Egyéb bejelentés VII/8. 

 

353/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. szeptember 27-i zárt ülésen, 
és a 2021. október 07-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
 

354/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
355/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 113/2020.(VI.29.)sz., 
114/2020.(VI.29.)sz., 77/2021.(III.29.)sz., 143/2021.(V.07.)sz., 183/2021.(VI.11.)sz., 
242/2021.(VII.13.)sz., 274/2021.(VIII.30.)sz., 325/2021.(IX.27.)sz., 329/2021.(IX.27.)sz., 
330/2021.(IX.27.)sz., 336/2021.(IX.27.)sz., 341/2021.(IX.27.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
356/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központnál a 100/2021.(IV.08.) sz. 
határozattal 1 fő határozott időre betöltött álláshely zárolását 2021. október 26. nappal 
feloldja. 
Felelős: Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
357/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
358/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Mentőállomás 2020. 
évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, megköszöni az ellátási terület 
(Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás, Kamut települések) lakosságáért végzett magas 
színvonalú munkát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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359/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés-Medical Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. beszámolóját a Mezőberény Központi Orvosi Ügyelet 2020. évben végzett 
munkájáról elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
360/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat által ellátott egészségügyi és szociális tevékenységről szóló beszámolót elfogadja, 
és megköszöni az intézmény dolgozói által végzett munkát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
361/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Volánbusz Zrt. 2020. évre 
vonatkozó beszámolóját, valamint gondoskodik a beszámoló részét képező 2020. évi 
összevont jelentésnek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
362/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermek FC (5650 
Mezőberény, Kunhalom u. 6.) által, a I. 890-18/2021. ügyirat számú támogatási szerződésben 
foglalt, a Gyermek FC által visszautalt 150.000.- Ft támogatást a 2021. évi költségvetés 
elkülönített sport tartalékalapba visszahelyezi. 
Felelős: Dr. Földesi Szabolcs jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
363/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Frey Ádám utcánál található 
Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá tevő nádvágás elvégzésére 
bruttó 400.000 Ft fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetés egyéb működési tartaléka terhére, 
a 047410-6 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. sz. tározóban TOP-2.1.3-16-BS1-2021-
00049 részletező számon. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a legelőnyösebb ajánlat kiválasztására, a vállalkozási szerződés aláírására, a 
szükséges intézkedések megtételére, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
364/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fedezetet biztosít a „Tornaszoba 
építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs 
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óvodában” című, TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében 
megvalósult fejlesztés kapcsán szükséges rehabilitációs szakmérnöki szolgáltatás beszerzésére 
és a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatására bruttó 300.000 Ft keretösszegben a 
091140-0 „Kodály úti óvoda bővítése TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002” részletező kódra a 
2021-es költségvetés egyéb működési tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
365/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Városi bölcsőde bővítése 
Mezőberényben" című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 azonosítószámú pályázat kapcsán 
felmerült 2.921.051,- Ft ellenértékű pótmunka miatt a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja 
alapján a Borgula-Ép Kft. –vel megkötött vállalkozási szerződést módosítja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a „Városi bölcsőde bővítése Mezőberényben" című TOP-1.4.1-19-BS1-
2019-00011 azonosítószámú pályázat kapcsán felmerült 2.921.051,- Ft ellenértékű pótmunka 
miatt a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a Borgula-Ép Kft. –vel megkötött 
vállalkozási szerződés módosítását aláírja, gondoskodjon a módosított szerződés 
Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről, valamint megtegye a szükséges 
intézkedéseket. 
A pótmunka megvalósításához szükséges bruttó 2.921.051,- Ft a pályázat terhére 
elszámolható, arra a fedezet biztosított a 2021. évi költségvetésben a 104031-0 Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011 részletező számon. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Közbeszerzési Értesítőben történő 
közzététel díjára bruttó 100.000 Ft fedezetet biztosít dologi kiadási előirányzatként a 011130-
0 részletező számra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
366/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatal TOP-1.5.1-20-2020-00008 azonosítószámú „A 2021-2027 tervezési 
időszak projektszintű előkészítése Békés megyében” című támogatott pályázatában részt 
kíván venni a „Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben” című projekt megvalósítása 
érdekében. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a szükséges dokumentumokat aláírja, folytasson tárgyalásokat a 
lehetséges tervezőkkel, a legelőnyösebb árajánlatot adó tervezővel és a Békés Megyei 
Önkormányzati Hivatallal három oldalú szerződést kössön, valamint a szükséges 
intézkedéseket megtegye, utólagos beszámolással a képviselő-testület felé. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
367/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a Mezőberény Város 
Önkormányzata és intézményei vonatkozásában - az intézményvezetők és a 
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közfoglalkoztatottak kivételével - a dolgozók részére legfeljebb maximum bruttó 100.000,- Ft 
és járulékai összegű jutalom kifizetését, a belső átcsoportosítások átvezetését követően a 
2021. évi költségvetési rendeletben foglalt előirányzataik terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
368/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül irányító szervi hatáskörben 
módosít: 
Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, házi segítségnyújtás: laptop, monitor, kerékpár 
átcsop.) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                      505 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    - 505 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K63/ előirányzatát megemeli:                                                         240 157 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 240 157 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                         157 480 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 157 480 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                           107 363 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    + 107 363 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházás átcsoportosítás (Bélmegyer, nappali ellátás: székek, szekrény, klíma, egyéb 
kisértékű eszk. átcsop.) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   1 426 300 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 1 426 300 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                      1 123 071 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 1 123 071 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                           303 229 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 303 229 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházás átcsoportosítás (Kamut, nappali ellátás: bútorzat, fotelek, kerékpárok, porszívó, 
egyéb kisértékű eszk. átcsop.) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   1 121 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 1 121 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                         882 677 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
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102031 kf.:    + 882 677 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                           238 323 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    + 238 323 Ft / Ei. emelése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
369/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-1-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Nyugdíjasok strandbérlet támogatása: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Rendkívüli 
települési tám: Nyugdíjasok strandbérlet támogatása:ei  csökkentése: 999.000 Ft-tal 
107060-1-2 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Gyerekek (tanulók) strandbérlet támogatása: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
Önkormányzati ellátás (Rendkívüli 
települési tám: Gyerekek(tanulók) strandbérlet támogatása:ei  csökkentése: 148.000 Ft-tal 
107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatás ei. csökkentése: 500.000 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: 1.000.000 Ft-tal 
Lakhatási támogatás. 
107060-3-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: csökkentése: 100.000 Ft-tal 
Gyermekintézmények étkezési térítése 
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 
107060-3-5 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások –Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat. csökkentése: 949.000 Ft-tal 
Temetési kölcsön: 
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:.2.450.000 Ft-tal 
107060-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, 
Rendkívüli települési támogatás: ÖNK. 
K:48.Egyéb nem intézményi ellátások  
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Önkormányzati ellátás (Egyéb rendkívüli 
települési tám.:ei  megemelése:.3.246.000 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: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Ellátottak juttatásai /K4, K:48.Egyéb nem intézményi ellátások ei.,  terhére tartalék feltöltés. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Szociális tartalék terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. 
biztosítása: A 2021 évi költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt : A Települési 
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész 
felhasználása./102031 Idősek klubja, 104042 Családsegítés, 107051- Szociális étkeztetés, 
107052- Házi segítségnyújtás,/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 3.400.000. Ft-tal 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. biztosítása: A 2021. évi 
költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása./102031 Idősek klubja, 
104042 Családsegítés, 107051- Szociális étkeztetés, 107052- Házi segítségnyújtás,/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 3.400.000 Ft-tal 
A 2021 évi költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása./102031 
Idősek klubja, 104042 Családsegítés, 107051- Szociális étkeztetés, 107052- Házi 
segítségnyújtás,/ Dologi és Felhalmozási kiadási előirányzatok biztosítása:  
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
107051- Szociális étkeztetés  
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 485.000 Ft-tal 
Rozsdamentes eszközök beszerzése:381.890 Ft, + Áfa:103.110 Ft/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102031 Idősek klubja 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 363.000 Ft-tal 
Gépek és berendezések beszerzése:285.827 Ft, + Áfa:77.173 Ft/ 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 585.000 Ft-tal 
Riasztó rendszer javítása, nyílászárók festése, egyéb dologi kiadások. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
104042 Családsegítés 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 295.000 Ft-tal 
Tároló, 3 db fogas beszerzése:232.283 Ft, + Áfa: 62.717 Ft/ 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 1.312.000 Ft-tal 
Kerítés javítása, nyílászárók festése, egyéb dologi kiadások. 



 

204 

4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
107052- Házi segítségnyújtás 
Beruházási kiadások/K6/ előirányzat megemelése: 360.000 Ft-tal 
Munkaeszközök vásárlása: 283.465 Ft, + Áfa:76.535 Ft/ 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 177.206 Ft-tal 
K123: Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) 
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj. adó /K2/ előirányzat:  csökkentése: 32.934 Ft-tal 
Személyi juttatás és annak járulékai előirányzatának terhére dologi kiadási előirányzat 
biztosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 Határon túli magyarok egyéb támogatása - Bethlen Gábor pályázat ÖNK. 
Dologi kiadás /K3/ előirányzat:  megemelése: 210.140 Ft-
tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +165.465 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +44.675 Ft 
A 333/2021.(IX.27.) sz. határozat O.) pontja szerinti döntéshez viszonyítva módosítás a 
pályázati elszámolás szerinti teljesítésnek és jogcímeknek megfelelően. 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése 11.464 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása. KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 4.864 Ft-tal 
082091-03. Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 1.346 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082093-02. Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Csoportok. 
KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése 5.254 Ft-tal 
A 187/2021.(VI.11.) sz. határozat szerinti döntéshez viszonyítva módosítás a Munkaadókat 
terhelő járulék mértékének változása miatt a várható teljesítésnek megfelelően. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 343.269 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére: az NNÖ részére működési célú visszatérítendő, állami 
támogatást megelőlegező támogatás biztosítása: az NNÖ –TOP-7.1.1.-16-H- ERFA-2019-
00225 azonosító számú, Megtartó értékek - Innovatív környezet című pályázata esetében: 
343.269 Ft pályázati kiadás teljesítéséhez, a pályázati támogatás előfinanszírozására. 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat: megemelése.: 343..269 Ft-tal 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre: 
K:504 
Az NNÖ részére működési célú visszatérítendő, állami támogatást megelőlegező támogatás 
biztosítása: az NNÖ –TOP-7.1.1.-16-H- ERFA-2019-00225 azonosító számú, Megtartó 
értékek - Innovatív környezet című pályázata esetében: 343.269 Ft pályázati kiadás 
teljesítéséhez, a pályázati támogatás előfinanszírozására. 
F.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Igazgatási tevékenység. - Egyéb ig. KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 987.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 100.053 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-9 kf. Igazgatási tevékenység. - Jogalkotási tev. KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 20.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011220-0 kf. Adó, vám- és jövedéki igazgatás KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 260.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
031030-0 kf.. Közterület-felügyelő. KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 40.000 Ft-tal 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-4 kf. Igazgatási tevékenység. - Beruházás KÖT. 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 667.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 100.053 Ft-tal 
Kormányzati funkció, részletező számokon belül: A 011130-0 kf. Önkormányzati igazgatási 
tevékenység, Személyi juttatások és Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási 
adó kiadási előirányzatok átcsoportosítása. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
370/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik:  
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat csökkentése: 70.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 65.000 Ft-tal 
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5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtár. KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 20.000 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári üzemeltetés. KÖT 
Személyi juttatás/K1/ előirányzat megemelése: 70.000 Ft-tal 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 40.000 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082063-00 Múzeumi kiáll. tevékenység. ÖNK 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 5.000 Ft-tal 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat csökkentése : 2.046 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-03. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény Napok és 
egyéb nagy rendezvények KÖT 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 2.046 Ft-tal 
Kormányzati funkció, részletező számokon, Munkaadókat terhelő juttatások és szociális 
hozzájárulási adó kiadási ei.-n belül: átcsoport. 
/2021. évi Berény Napok repi járulék korrekciója/ 
Felelős: Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
371/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 1.464.411 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 2.393.625 Ft-tal 
 (2021. augusztus havi szoc. ágazati összevont pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.858.036 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 3.858.036 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
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4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 3.340.177 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 517.859 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 299.630 46.443  
 104042-2 korm.funkc. 216.971 33.631  
 107052 korm.funkc. 249.675 38.700 
 107055 korm.funkc. Ö 25.203 4.037  
 102031 korm.funkc. 398.800 61.814  
 104031 korm.funkc. 102.811 15.936  
 101222 korm.funkc. Ö 197.209 30.567  
 102023 korm.funkc. Ö 1.849.878 286.731 
  3.340.177 517.859 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 451.211,- Ft-tal 
 (2021. 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: 451.211,- 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: 451.211,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 390.660 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 60.551 Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Köznevelési feladatok támogatása /B112/ csökkenti: 612.770,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Működtetési támogatás:  -126.620,- 
 Pedagógusok bértámogatása:  -486.150,- 
 Szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 4.838.200,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Családsegítés: -1.034.330,- 
 Szociális étkeztetés:  202.710,- 
 Szociális segítés: 1.009.330,- 
 Személyi gondozás:  378.110,- 
 Nappali ellátás:  448.380,- 
 Bölcsődei bértámogatás:  3.834.000,- 
 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása /B1132/ megemeli: 1.652.400,- Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Gyermekétkeztetés bértámogatása:  1.652.400,- 
 (2021. évi támogatás változás októberi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 5.877.830 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: -612.770 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: 6.490.600 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
 091110-0 korm.funkc. csökkenti: 486.150 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 Személyi juttatások /K1/ -420.909,- 
 Szoc. hoz. adó /K2/ -65.241,- 
 091140-0 korm.funkc. Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 126.620 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 4.247.305 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ megemeli: 658.333 Ft-tal 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 1.584.962 Ft-tal 
 Ezen belül:   
  Szjutt. Munkaa.terh Dologi  
 096015 korm.funkc. 1.430.649,- 221.751,- 
 104042-1 korm.funkc.   -1.034.330,- 
 107051 korm.funkc. 175.506,- 27.204,- 
 107052 korm.funkc. 327.368,- 50.742,- 1.009.330,- 
 102031 korm.funkc.  388.208,- 60.172,- 
 104031 korm.funkc. 1.925.574,- 298.464,- 1.609.962,- 
  4.247.305,- 658.333,- 1.584.962,- 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása /B1132/KÖT  csökkenti: 262.656 Ft-tal 
 (2021. évi támogatás változás októberi felmérés alapján) 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 104037-0 Dologi kiadások /K3/ csökkenti: 262.656 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
372/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi XXIV. Berényi Napok 
szakmai, valamint pénzügyi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, 
egyben megköszöni az OPSKMM, Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft., a civil 
szervezetek tagjainak, valamint a rendezvényeken közreműködőknek a végzett tevékenységet. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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373/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, hogy a XXV. Berényi 
Napok 2022. augusztus 19-20-21 között kerüljön megrendezésre.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
              Túri Andrea OPSKMM igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
374/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati képviselő-testülete a 2022. évi Berényi Napok 
lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez a 2021. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére 4.000.000,- Ft-ot biztosít az OPSKMM részére. Felhatalmazza Túri Andrea 
intézményvezetőt, hogy a keret terhére egy ismert együttessel szerződést kössön 2022. 
augusztus 20. (szombat) fellépésre. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
375/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt 
formában támogatja a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. átszervezésre irányuló 
javaslatát, azzal, hogy a temető üzemeltetés feladata teljes egészében a Kft-hez kerül. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

376/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Alapító Okirat módosításának 
tervezetét az előterjesztéshez mellékelt formában. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/J. § alapján, az 
Alapító okirat módosításának tervezetét a megküldje véleményezésre a kultúráért felelős 
miniszter részére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

377/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 7.078 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlanon történő vállalkozásfejlesztés 
(ipari létesítmény építése) megvalósítása céljából, együttműködési megállapodást köt a Nagy 
és Társai Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 5650 Mezőberény, 
Hősök útja 1., adószám: 20581024-2-04, cégjegyzékszám: 04 06 005946, képviseli: Nagy 
József ügyvezető) az előterjesztéshez mellékelt formában. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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378/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft-t arra, hogy Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt nyilvántartott, 7.078 m2 nagyságú, Gip jelű 
építési övezetbe tartozó ingatlan vonatkozásában a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és 
Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 5650 Mezőberény, Hősök útja 1., adószám: 
20581024-2-04, cégjegyzékszám: 04 06 005946, képviseli: Nagy József ügyvezető) bérleti 
szerződést kössön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a megállapodás aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
379/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény, 3722/12 hrsz. alatt 
nyilvántartott 7.078 m2 nagyságú, Mezőberény Város Önkormányzatának 1/1 részbeni 
tulajdonát képező, Gip jelű építési övezetbe tartozó ingatlan kapcsán adásvételi előszerződést 
köt a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 5650 
Mezőberény, Hősök útja 1., adószám: 20581024-2-04, cégjegyzékszám: 04 06 005946, 
képviseli: Nagy József ügyvezető) nettó 860 forint + áfa / m2, mindösszesen nettó 6.100.000 
Ft (azaz hatmillió-százezer forint) + áfa összegű vételárért, a 2020. július 1. napon, Szabó 
Bálint független értékbecslő által készített értékelési szakvéleményben meghatározottak 
szerint. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az adásvételi előszerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
380/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Virág János (sz. 1976., an: 
Vasas Ilona, címe: 5600 Békéscsaba, Erzsébet lakópark 67.) 1/1 részbeni tulajdonát képező, 
5650 Mezőberény, Gyomai út 67. sz. alatti (hrsz.: 3872/9) ingatlanon fennálló elidegenítési és 
terhelési tilalomnak a tulajdonos költségén történő törléséhez.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
381/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon módosító 
indítványt, hogy Mezőberény Város Óvodai Intézménye vezetőjének, a Városi Humánsegítő 
és Szociális Szolgálat vezetőjének, valamint az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelődési Központ vezetőjének bruttó 200.000 Ft és járulékai összegű 
jutalom kifizetését (időarányosan az évben ledolgozott időnek megfelelően) a saját 
intézményi költségvetésük előirányzatainak terhére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 



 

211 

382/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi a Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye vezetőjének, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjének, 
valamint az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
vezetőjének 1 havi bruttó illetményének megfelelő (időarányosan az évben ledolgozott időnek 
megfelelően) jutalom kifizetését a saját intézményi költségvetésük előirányzatainak terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

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

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
383/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában, első alkalommal 
történő bérbeadása kapcsán hozott 294/2021.(VIII.30.) sz. határozatát Károlyi János pályázó 
kérelme alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
384/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában, első alkalommal 
történő bérbeadása kapcsán hozott 312/2021.(IX.14.) sz. határozatát Bella-Pap Olívia pályázó 
kérelme alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
385/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Hudák 
Angelika Márta (lakcím: 5650 Mezőberény, Táncsics utca 42.), a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 13. 
sz. bérlakás bérlőjének Hudák Angelika Márta (anyja neve: Lipták Márta, sz. hely, idő: 
Békéscsaba, 1997.04.23., adóazonosító jele: 8475941923, lakóhelye / tartózkodási helye: 
5650 Mezőberény, Táncsics utca 42.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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386/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Bella-Pap 
Olívia (lakcím: 5672 Murony, Tessedik utca 12/B.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 9. 
sz. bérlakás bérlőjének Bella-Pap Olívia (anyja neve: Varga Zsuzsanna, sz. hely, idő: 
Békéscsaba, 2000.07.20., adóazonosító jele: 8487781314, lakóhelye / tartózkodási helye: 
5672 Murony, Tessedik utca 12/B.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
387/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Török Ferenc (lakcím: 5622 
Köröstarcsa, Mátyás u. 4/A.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti 
bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból (hiányos adatlap, nem 
nyújtott be munkáltatói igazolást) érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
388/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Dzodzoglu Sziderisz (lakcím: 1143 
Budapest, Hungária krt. 92-94.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) 
alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 6. § (1) 
bekezdése alapján, mely szerint Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a (2) 
bekezdésben meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt 
költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
389/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Vidó Józsefné (lakcím: 5650 
Mezőberény, Arany János u. 3.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) 
alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 6. § (1) 
bekezdése alapján, mely szerint Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a (2) 
bekezdésben meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt 
költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, 
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vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
390/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Kótai Tamás 
Árpád (lakcím: 5650 Mezőberény, Olajfa u. 5.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán az 5. 
sz. bérlakás bérlőjének Kótai Tamás Árpád (anyja neve: Varga Éva, sz. hely, idő: Békés, 
1989.11.08., adóazonosító jele: 8448712226, lakóhelye: 5650 Mezőberény, Olajfa u. 5.) 
pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
391/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Mádai 
Jánosné (lakcím: 5650 Mezőberény, Fő út 2. D. 2/20.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 2. 
sz. bérlakás bérlőjének Mádai Jánosné (anyja neve: Nagy Mária, sz. hely, idő: Doboz, 
1956.05.26., adóazonosító jele: 8326525480, lakóhelye: 5650 Mezőberény, Fő út 2. D. 2/20.) 
pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
392/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Papp Áron 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Budai Nagy Antal utca 10.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 
3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 17. 
sz. bérlakás bérlőjének Papp Áron (anyja neve: Megyeri Mária, sz. hely, idő: Békéscsaba, 
2002.10.04, adóazonosító jele: 8495840413, lakóhelye / tartózkodási helye: 5650 
Mezőberény, Budai Nagy Antal utca 10. / 5630 Békés, Kispince utca 13.) pályázót nevezi 
meg 3 év időtartamra. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
393/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

 
„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) 
bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat: 

Pályázat 
 

1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati 
tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése: 

 
I. kategória:  

- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás 
 
II. kategória:  

- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
- II. em. 20. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 

 
III. kategória:  

- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 

 
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515 
 
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: 

a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban meghatározottak 
kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a vele együtt költöző – nem 
rendelkezik önkormányzati lakás bérleti (bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy 
egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá 
nem illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; 

b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 
biztosítása érdekében történik, akkor – az erre vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az 
igénylő részesülhet bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, 
vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi 
lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon (lakrészen) állandó 
használat joga; 
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c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell 
rendelkeznie; 

d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet 
előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló 
igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); 

e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a lakásrendeletben 
meghatározott kiírásnak megfelel; 

f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – 
önkormányzati bérlakásra az a személy 
fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 

neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból 
kilakoltatás útján költöztették ki, 

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy 

azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn, 
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn; 

g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő 
az az igénylő, 
ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó jövedelem – 

eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 
gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát javítja. 

 
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 

- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 

biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat. 
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait 
megismerje és kezelje. 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje. 

- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására 
szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni). 

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon. 

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet 
benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, 
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hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes 
körülménye figyelembevételével.  

- a 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: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2021. november 15., 12:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ 
kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

 
7. Az elbírálás rendje: 

- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
bírálja el.  

- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak 
nincs helye. 

- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja. 
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok 

elbírálásáról. 
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon belül 

kerül megkötésre. 
 
8. Egyéb információk: 

- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza 
meg a bérlőket, ezt követően a polgármester. 

- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék 
összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg. 

- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre 
szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt 
követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 
meghosszabbítani. 

- a bérlakásokban állat nem tartható. 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a 

lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával 
összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni. 

- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. A 
képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben 
elfogadott mértékben módosítja 

- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be. 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe. 
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az 
https://or.njt.hu/ oldalon.” 
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394/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 5650 Mezőberény, Békési út 12. szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi 
szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni részét Sajben János 
(lakcím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33.) részére nem kívánja értékesíteni, mivel 
ajánlata nem érte el a hirdetményben szereplő minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási árat. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
395/2021.(X.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 107/2019.(II.25.) sz. határozata 
alapján értékesítésre kijelölt természetben 5650 Mezőberény, Békési út 12. sz., 10. sz. alatti 
(Hrsz.: 3573/2/A/10) önkormányzati tulajdonú ingatlant kijelöli értékesítésre, azzal, hogy az 
értékesítés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján versenyeztetési eljárás lefolytatásával történjen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az ingatlan 
versenyeztetési eljárás keretében történő értékesítése céljából az alábbi hirdetmény 
közzétételéről gondoskodjon: 

„HIRDETMÉNY 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 16/2007. (VI.19.) sz. rendelete alapján 
versenyeztetési eljárás keretében értékesítésre kínálja az 5650 Mezőberény, Békési út 12. 
szám 10. számú, 3573/2/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott nettó 43,94 m2 alapterületű, 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlant, minimum nettó 13.500.000,- Ft + áfa (azaz 
tizenhárommillió-ötszázezer forint + áfa) eladási áron. 
Nevezett ingatlan tekintetében a pályázat benyújtási határideje: 2021. december 9., 12:00 óra. 
A vételi ajánlatot tartalmazó pályázatokat zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük 
benyújtani. 
Az ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István polgármestertől, a 06-
66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatalban.” 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 23/2021.(X.26.) önkormányzati 
rendelete a mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról szóló 7/1998.(V.29.) MÖK 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2021.(X.26.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 25/2021.(X.26.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 26/2021.(X.26.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2016.(V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
396/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása 
2./ Mezőberény ’17 Kft. finanszírozási pótigénye 
3./ OPSKMM kérelme téli zárva tartással kapcsolatban 
4./ Közmunkaprogramban megtermelt zöldség szétosztása rászorulók részére 
5./ Kodály úti óvoda tornaszoba használatbavételéhez fedezet biztosítása 
6./ Boldishát, erdőtelepítés kapcsán kerítés telepítése 
7./ Boldisháton telepített erdő kerítésének bontása 
8./ Egyéb bejelentés 
 
 
397/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberényi 
közvilágítás üzemeltetése és karbantartása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 
megvalósításához szükséges nettó 187.174.015 Ft + áfa, azaz bruttó 237.711.000,- Ft, azaz 
kétszázharminchétmillió-hétszáztizenegyezer forint összeget biztosít 10 éven keresztül, éves 
szinten egyenlő részletekben, azaz 23.771.100 Ft/év összegben a mindenkori költségvetés 
terhére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
398/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul vette a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft. 2021. évi működéséhez kapcsolódó likviditási/finanszírozási 
problémáiról szóló tájékoztatót. A működtetés biztosításához maximum 14.900 E Ft általános 
működési támogatási keretet biztosít a 2021. évi költségvetés általános működési tartaléka 
terhére. 
A Képviselő-testület a fenntartható, gazdaságos működtetés haladéktalan kialakítására utasítja 
az ügyvezetőt. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: 2021. november 30. 
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399/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti a 343/2021.(IX.27.)sz. 
határozattal elfogadott átszervezést a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft.-nél. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
400/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az Orlai Petrics 
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2021. december 27-31. között 
zárva tartson. A zárva tartás művelődési központban történő közzétételéről az intézmény 
vezetője gondoskodik. 
Felelős: Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
401/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amennyiben a 2021. 
évi közmunkaprogram keretében megtermelt batáta teljes mennyisége 2021. november 18. 
napig nem kerül értékesítésre 7000,- Ft/láda (láda=25kg) vagy 300,- Ft/kg áron, akkor a 
megmaradt termést a Mezőberényben lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező és 
életvitelszerűen Mezőberényben tartózkodó rászorulók között térítésmentesen, szociális 
célzattal szétosztásra kerüljön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
402/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete fedezetet biztosít a „Tornaszoba 
építése és a szolgáltatások minőségi fejlesztése a mezőberényi Kodály utcai Nefelejcs 
óvodában” című, TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében 
megvalósult fejlesztés kapcsán a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához 
szükséges bruttó 2.500.000 Ft keretösszegben a 091140-0 „Kodály úti óvoda bővítése TOP-
1.4.1-16-BS1-2017-00002” részletező kódra a 2021-es költségvetés egyéb működési célú 
tartaléka terhére (2.430.000 Ft beruházási kiadásként, 70.000 Ft dologi kiadásként). 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
403/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz.-ú területekre tervezett erdőtelepítés kapcsán kerítés telepítése/felújítása 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként Nagy Zoltán egyéni vállalkozót (4172 
Biharnagybajom, Csemetekert) nevezi meg. 
A feladat ellátásához a 96/2021.(III.29.)sz. polgármesteri határozattal biztosított 
előirányzatból a megvalósításhoz belső átcsoportosítás szükséges, amely a november 29-i 
testületi ülésre kerül előterjesztésre (dologi előirányzat terhére a beruházási kiadási 
előirányzatok emelése). 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
404/2021.(XI.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 15 B, C, D, E, F, G 
erdőrészeket határoló kerítések elbontása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként 
Nagy Zoltán egyéni vállalkozót (4172 Biharnagybajom, Csemetekert) nevezi meg 2.210.000,- 
Ft + Áfa = 2.806.700,- Ft ajánlati árral.  
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges bruttó 2.806.700,- Ft fedezetet dologi 
kiadási előirányzatként a 2021. évi költségvetésben a Környezetvédelmi Alap elkülönített 
tartalék terhére biztosítja a 042210-0 részletező számra. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
405/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 11/2021.(I.25.), 34/2021.(II.08.), 181/2021.(VI.11.), 182/2021.(VI.11.), 

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

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

jóváhagyása 
II/5. Rekreációs központ tervezési feladatok 
II/6. Bérlakások felújítási terve 
II/7. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
III./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 
IV./ Értéktár Bizottság beszámolója 
V./ Koncepciók áttekintése, szükség szerint módosítása 
VI./ Bejelentések 

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

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

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

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

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

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

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

bérlőinek kijelölése 
VII/2. 4237 jelű út (Bélmegyer – Mezőberény) térítésmentes tulajdonjog átruházása 
VII/3. Ügyeleti ellátás szervezése /sürgősséggel/ 
VII/4. Egyéb bejelentés 

 
 
406/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. október 25-i zárt ülésen, és a 
2021. november 11-i rendkívüli nyílt üléseken hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
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407/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
408/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 11/2021.(I.25.), 34/2021.(II.08.), 
181/2021.(VI.11.), 182/2021.(VI.11.), 221/2021.(VI.28.), 255/2021.(VIII.25.), 
291/2021.(VIII.30.), 305/2021.(IX.14.), 306/2021.(IX.14.), 309/2021.(IX.14.), 
310/2021.(IX.14.), 311/2021.(IX.14.), 312/2021.(IX.14.), 313/2021.(IX.14.), 
314/2021.(IX.14.), 315/2021.(IX.14.), 316/2021.(IX.14.), 317/2021.(IX.14.), 
318/2021.(IX.14.), 337/2021.(IX.27.), 340/2021.(IX.27.), 342/2021.(IX.27.), 
346/2021.(X.07.), 348/2021.(X.07.), 349/2021.(X.07.), 350/2021.(X.07.), 351/2021.(X.07.), 
356/2021.(X.25.), 358/2021.(X.25.), 359/2021.(X.25.), 360/2021.(X.25.), 361/2021.(X.25.), 
372/2021.(X.25.), 373/2021.(X.25.), 374/2021.(X.25.), 376/2021.(X.25.), 377/2021.(X.25.), 
378/2021.(X.25.), 379/2021.(X.25.), 380/2021.(X.25.), 381/2021.(X.25.), 382/2021.(X.25.), 
383/2021.(X.25.), 384/2021.(X.25.), 385/2021.(X.25.), 386/2021.(X.25.), 387/2021.(X.25.), 
388/2021.(X.25.), 389/2021.(X.25.), 390/2021.(X.25.), 391/2021.(X.25.), 392/2021.(X.25.), 
393/2021.(X.25.), 394/2021.(X.25.), 395/2021.(X.25.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
409/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK. számú 
rendeletének megfelelően a 2021. június 19. – 2021. november 19-ig terjedő időszakra 
vonatkozó képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésekről szóló 
kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete SZMSZ-ről szóló rendeletre. 
Az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő, bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj-
csökkenést nem alkalmaz. 
 
 
 
410/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 339/2021. (IX.27.) sz. határozatának 
alábbi részét visszavonja: 
„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz-ú területek erdőtelepítéséhez szaporítóanyagok beszerzése tárgyában 
indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként  

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

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

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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411/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz-ú területekre tervezett erdőtelepítéshez kocsányostölgy makk beszerzése” 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a Nyírerdő Zrt.-t (4032 Debrecen, Kartács 
u. 25.) nevezi meg 1.150.000,- Ft + 310.500,- Ft Áfa = 1.460.500,- Ft ajánlati árral. 
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
412/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 83/2005.(II.25.)sz. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv terveit az alábbiak szerint módosítja: 
A Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 11.sz. módosítása miatt a külterületi 
SZE-2/2 jelű szerkezeti terve az SZE-2/2-11m jelű szerkezeti tervrészlet szerint módosul. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
413/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Rekreációs központ 
kiépítése Mezőberényben” projekt tervezési munkáira a Békés Megyei Önkormányzat által 
biztosított bruttó 7.400.383,- Ft összegen felül maximum bruttó 8.000.000,- Ft összeget a 
város 2022. évi költségvetésébe betervez.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezői ajánlattételi felhívást: - Bagdi Tervező Iroda 
Bt. - 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33., - Fajzi Építész Stúdió Kft. - 5600 Békéscsaba, 
Andrássy út 18/C I./1., - Marton Tervezőiroda Kft. - 5000 Szolnok, Vidra u. 10. részére 
küldjék meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
414/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a bérlakások felújítását az alábbiak 
szerint rendeli el: 
Az előző évben lakásbérleti díjakból befolyt összeg 

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

2022-ben el kell végezni: 
a.) terhére (kb. bruttó 21.600.000,- Ft) 

- Békési út 2. burkolt csatorna és burkolata (hemplatt) felújítását, 
- Békési úti lakások íves ablakainak cseréje, 
- alkalmanként kazán cserék, szőnyegpadló csere 

b.) terhére (kb. bruttó 5.400.000,- Ft) 
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- festések, szaniterek javítása, cseréje, esőcsatornák tisztítása, tetőszigetelés javítása, 
cserepezés javítása, kapu, nyílászáró javítás, stb. 

c.) váratlan, előre nem tervezhető javítás, pl. viharkár (kb. bruttó 27.000.000,- Ft). 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Majoros Beáta lakásügyi ügyintéző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
415/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
416/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi adóbevételek alakulásának 
értékeléséről szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
417/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 
Mezőberény végzett munkájáról szóló XV. beszámolót elfogadja. Megköszöni az Értéktár 
Bizottság tagjainak és az értéket ajánlóknak a munkáját. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
418/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt 
táblázat szerint a koncepciók felülvizsgálatát. A szükséges módosítások, átdolgozások 
tekintetében a képviselő-testület a 2022. évi munkatervében rögzíti a tárgyévben való 
napirendre tűzésüket. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
419/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az OPSKMM 
Könyvtára egyes könyveinek természetes elhasználódása miatt a könyvtári állomány 
ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról 
szóló 3/1975. (VII.17.) KM-PM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése értelmében az 1/2021-
es törlési jegyzékében felsorolt könyvek törlési jegyzékét törölte. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 

420/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye részére, hogy 2021. december 27. és 2021. december 31. között az 
Intézmény óvodái zárva tartsanak. 
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Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Értelem szerint 
 
 
421/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi rendezvények támogatására 
és a Nemzetközi kapcsolatok támogatására előterjesztett pályázat kiírását elfogadja azzal a 
módosítással, hogy a 11. pontba - a formai hiba esetén pályázat elutasításra kerül után - 
kerüljön bele, hogy „Hiánypótlásra nincs lehetőség.” és megbízza az Humánügyi Bizottságot, 
hogy a pályázati kiírást a városi honlapon (www.mezobereny.hu), valamint a pályázati kiírás 
elérhetőségét a Mezőberényi Hírmondóban hirdetményként tegye közzé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Humánügyi Bizottságot, hogy a pályázati kiírással 
kapcsolatos előkészítő munkálatokat a támogatási keretösszeg ismerete nélkül végezze el, 
majd a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadása után átruházott hatáskörben a pályázati 
kiírásban foglaltak szerint a támogatások megítéléséről gondoskodjon, valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről a Képviselő-testület felé beszámoljon. 
Felelős: Dr. Burján Katalin bizottsági elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
422/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, Mezőberény részére egyéb működési célra végleges támogatást biztosít 
350.000,- Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a 
támogatási szerződés aláírásra és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
A támogatás felhasználási és a beszámolás határideje: 2022. október 31. 
 
 
423/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Köztemető (5650 
Mezőberény, Ókert 23.) vonatkozásában a „Temetői hulladéktárolók betonozása; járdák, 
bejárók rendbehozatala” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként a 
Mezőberény’17 Városüzemeltetési Kf t-t (5650 Mezőberény, Békési út 17/B. fsz. 1.) nevezi 
meg 3.149.606, - Ft + Áfa = 4.000.000, - Ft ajánlati árral.  
A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetése 
terhére a 013 320-0 kf. Köztemető fenntartás és működtetés részletező számra, dologi kiadási 
előirányzat csökkentése terhére, beruházási kiadási előirányzatként biztosítja.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Nagy László beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
424/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat módosításokról 
rendelkezik: 
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Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatain belül irányító szervi hatáskörben 
módosít: 
Beruházás átcsoportosítás (Közétkeztetési központ, konyhai eszközök: fagyasztóládák, 
dagasztógép, hűtőszekrények, húsdarálógép, egyéb kisértékű t. eszk.) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                             6 000 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:  
096015 kf.:    - 6 000 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                4 724 409 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    + 4 724 409 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                  1 275 591 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096015 kf.:    + 1 275 591 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházás átcsoportosítás (Bölcsőde: gyermekjátékok, germicid lámpák, klíma, egyéb 
kisértékű eszk. átcsop.) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                             4 736 255 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 4 736 255 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                 3 729 335 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    + 3 729 335 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                   1 006 920 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    + 1 006 920 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházás átcsoportosítás (Idősek otthonai: elektromos betegágyak matracokkal, 
éjjeliszekrények, szárítógép, egyéb kisértékű eszk. átcsop.) 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                              5 500 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 5 500 000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemeli:                                                  4 330 709 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 4 330 709 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemeli:                                    1 169 291 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 1 169 291 Ft / Ei. emelése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
425/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 350.000 Ft-tal 
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Egyéb működési célú tartalék terhére az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb 
működési célra. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat: megemelése: 350.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatások, államháztartáson belülre: K:506 
Az NNÖ részére végleges, támogatás biztosítása, egyéb működési célra. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 8.461.343 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség 
fedezetére működési tartalék elkülönítése, állomány növelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 8.461.343 Ft-tal 
HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség fedezetére 
működési tartalék elkülönítése. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 44.450.000 Ft-tal 
Az Esetlegesen nem befolyó adóbevétel pótlására biztosított elkülönített működési tartalék 
terhére: HIPA bevétel várható további változása miatt a várható visszafizetési kötelezettség 
fedezetére működési tartalék elkülönítése, állomány növelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 Vagyonnal való gazdálkodás: ÖNK 
Felhalmozási bevételek: B: 5 előirányzat  csökkentése: 35.000.000 Ft-tal 
Ingatlanok értékesítése: B: 52 előirányzat 
Működési bevételek: B: 4 előirányzat  csökkentése: 9.450.000 Ft-tal 
Kiszámlázott Áfa: B: 406 előirányzat 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-2-1 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK 
K:48. Egyéb nem intézményi ellátások: Települési támogatás ei. csökkentése: 100.000 Ft-tal 
Hozzátartozó ápolási támogatása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-3-3 kf. Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások, ÖNK. 
K:48. Egyéb nem intézményi ellátások – Egyéb az önkormányzat rendeletében  
megállapított juttatások előirányzat: megemelése: 100.000 Ft-tal 
Felsőoktatási intézményben tanulók támogatása 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
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Szociális tartalék terhére: a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. 
biztosítása: A 2021. évi költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési 
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész 
felhasználása. /102031 Idősek klubja, 101222 Támogató szolgálat/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 3.400.000. Ft-tal 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat részére támogatás ei. biztosítása: A 2021. évi 
költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési önkormányzatok szociális és 
gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása. /102031 Idősek klubja, 
101222 Támogató Szolgálat/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat  megemelése: 3.400.000 Ft-tal 
A 2021. évi költségvetési törvény alapján 1.3.1 cím alatt: A Települési önkormányzatok 
szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatásának rész felhasználása. /102031 
Idősek klubja, 101222 Támogató Szolgálat/ Dologi kiadási előirányzatok biztosítása: 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102031 Idősek klubja 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Mezőberény: fertőtlenítőszer, gumikesztyű, tisztítószer, irodaszer, egyéb dologi kiadások. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
101222 Támogató Szolgálat. 
Dologi kiadások/K3/ előirányzat megemelése: 900.000 Ft-tal 
Jármű karbantartás, védőeszközök, fertőtlenítőszer, egyéb dologi kiadások. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 4.000.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ -3.149.606 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/ -850.394 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. 
Beruházási kiadási:/K6/ előirányzat: megemelése: 4.000.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +3.149.606 Ft 
Beruházási célú előzetesen felsz. Áfa: /K:67/  +850.394 Ft 
Járdaépítési munkák. 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
042210-0 kf. Erdőgazdálkodás támogatása ÖNK. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
Ingatlan beruházás. /K:62/+Áfa: 1.500.000 Ft 
Facsemete vásárlás, kerítésépítés. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: csökkentése: 1.500.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások. /K:337/: -1.181.102 Ft 
Működési c. előzetesen felszámított ÁFA /K:351/:-318.898 Ft 
Kapcsolódó munkák elvégzéséhez fedezetbiztosítás: trágyázás, szántás. egyéb. 
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G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089) KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről. 
Központi v. fejezeti kezelésű ei.-tól EU-s programok és azok hazai társ. fin.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei.  csökkentése: 25.955.034,- Ft-tal 
Támogatási összeg visszafizetése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089) KÖT. 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: csökkentése: 25.955.034 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása, létesítése: /K:71/: -20.437.035 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/  -5.517.999 Ft 
H.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Működési bevételek:/B:4/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal 
Készlet értékesítés ellenértéke: /B:401/ +314.961 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +85.039 Ft 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 400.000 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +314.961 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +85.039 Ft 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

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

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
427/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 1.538.600 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 2.301.309 Ft-tal 
 (2021. szeptember havi szoc. ágazati összevont pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 3.839.909 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) megemeli: 3.839.909 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 3.324.707 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 515.202 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 382.928 59.354  
 104042-2 korm.funkc. 201.951 31.302  
 107052 korm.funkc. 257.413 39.899 
 107055 korm.funkc. Ö 25.277 3.791  
 102031 korm.funkc. 386.209 59.862  
 104031 korm.funkc. 103.621 16.061  
 101222 korm.funkc. Ö 200.950 31.147  
 102023 korm.funkc. Ö 1.766.358 273.786 
  3.324.707 515.202 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 456.576,- Ft-tal 
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 (2021. szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 456.576,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 456.576,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 395.304 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 61.272 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
428/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére a Szociális célú Elkülönített tartalék állomány 
megemelése, feltöltése.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési c. Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT megemelése: 3.400.000 Ft-tal 
Egyéb elkülönített tartalék (Szociális) 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
429/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény II. Kerületi 
Evangélikus Egyházközségnek (5650 Mezőberény, Luther tér 3.) a mezőberényi szlovák 
evangélikus templom felújításával kapcsolatos kérelméről jelen ülésen nem kíván dönteni.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény II. Kerületi 
Evangélikus Egyházközséget kéri, hogy támogatási igényét részletes információkkal 
alátámasztva és a célok megjelölésével nyújtsa be. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
430/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon határozati 
javaslatot, mely szerint „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a 
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Mezőberény, Szív utca (Hrsz.: 2241) egyirányúsítását és ennek érdekében Kodály Z. u. 8. – 
Szív u. kereszteződésnél „Egyirányú út” jelzőtáblát, a Kodály Z. u. 14. – Szív u. 
kereszteződésnél „Behajtani tilos” jelzőtáblát helyez el. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 150.000,- Ft 
fedezetet biztosít beruházási kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.”. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
431/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a Mezőberény, Fő út 2. sz. D 
lépcsőház Eötvös utcai átjárója (Mezőberény, 992/7 hrsz) előtti terület gépjárműforgalomtól 
való elzárását (megállni tilos). 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 50.000,- Ft 
fedezetet biztosít beruházási kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
432/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elrendeli a Madách utca Petőfi út és 
Puskin utca közötti szakaszán, a Győri János utcán, a Kossuth tér Spar előtti szakaszán 
korábban kihelyezett „Egyirányú út” és „Behajtani tilos” táblákhoz összesen 6 db „Kivéve 
kerékpáros forgalom” kiegészítő tábla kihelyezését. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közlekedésbiztonság javítása 
érdekében forgalomtechnikai eszközök beszerzésére és azok telepítésére bruttó 100.000,- Ft 
fedezetet biztosít beruházási kiadási előirányzatként a 045160-0 Közutak, hidak, alagutak, 
üzemeltetése, fenntartása KÖT, részletező számra a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
433/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Mezőberényi közvilágítás 
üzemeltetése és karbantartása”  elnevezésű projektjének keretén belül a kiviteli munkák 
minőségének és ütemszerű előrehaladásának biztosítása érdekében műszaki ellenőri 
szolgáltatás tárgyában kiírt ajánlatkérési eljárás nyerteseként az Copyvill Kft.-t (5600 
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Békéscsaba, Trófea u. 39.) nevezi meg, mivel ajánlata nettó 1.000.000,- Ft + Áfa = bruttó 
1.270.000,- Ft a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munka 
megvalósítására nettó 1.000.000,- Ft +Áfa= bruttó 1.270.000,- Ft., azaz egymillió–
kettőszázhetvenezer forint fedezetet biztosít a 2021. évi költségvetés működési tartaléka 
terhére beruházási kiadási célú előirányzatként a 064010-0 Közvilágítás részletező számon. 
Továbbá felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen döntéssel egyidejűleg 67/2019. 
(II.14.) sz. határozatát visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
434/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a 2022. évi járási 
startmunka programok indításához szükséges kérelem benyújtását, és pozitív elbírálás esetén 
támogatja a szükséges közbeszerzési eljárások megindítását. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

435/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 
január 1. – 2021. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 1.537.547,- Ft 
költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében már 
biztosításra került. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 

436/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mikszáth Kálmán utca 3. szám alatti 
20 bérlakás és a Békési út 12. szám alatti 10 lakásos társasház építésével, valamint az „Esély 
Otthon” pályázat keretében 16 bérlakás felújításával kapcsolatos műszaki kérdések, az 
elmaradt munkák, az esetleges pót, vagy többletmunkák teljes körű összeírására 
munkacsoportot hoz létre. 
A munkacsoport tagjai: 

Dévényi Csilla képviselő, 
Miklósik Ivett képviselő 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő 
 Külsős szakmai segítőként: Nagy Sándor 

Elnököt a munkacsoport képviselő tagjai közül a képviselő tagok választanak. 
A szakmai segítő költségeinek rendezésére a képviselő-testület bruttó 500.000,- Ft, összeget 
biztosít a 2021. évi általános tartalék terhére. 
Felelős: Munkacsoport elnöke 
Határidő: 2021. decemberi rendes testületi ülés 
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437/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon határozati 
javaslatot, mely szerint „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy átszervezi az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 
Központot úgy, hogy 2022. január 1. naptól feladatellátásába kerül a Molnár Miklós 
Sportcsarnok, Tornaterem és sportudvar, valamint a Kálmán Fürdő és Zeneiskola. 
Az átszervezéshez kapcsolódóan a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. szerkezeti 
átalakítását is megvalósítja. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.”.  
Felelős: Siklósi István polgármester  

Túri Andrea az OPSKMM igazgató 
Pallag Péter ügyvezető 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
438/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a BetűNet Média és 
Hírügynökség Kft. kérelmét, és a Békés megyei kötődésű Wenckheim családról szóló film 
elkészítéséhez 300.000,- Ft + áfa összeget biztosít a 2021. évi költségvetés egyéb működési 
tartaléka terhére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
439/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyomatékosan kéri a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. illetékeseit, hogy Mezőberényben a 47-es út Kinizsi utcai kereszteződésében 
biztonságos gyalogosátkelő helyet építsenek ki, amellyel a 47-es úton való gyalogos átkelést 
lehetővé teszi. 
Indokaink között az óvoda közelsége mellett az egyéb gyalogos forgalom átvezetésének 
megvalósítása is szerepel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 

440/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában, első alkalommal 
történő bérbeadása kapcsán hozott 386/2021.(X.25.) sz. határozatát Bella – Pap Olívia 
pályázó kérelme alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
441/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában, első alkalommal 
történő bérbeadása kapcsán hozott 314/2021.(IX.14.) sz. határozatát Kiss Imre pályázó 
kérelme alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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442/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete visszavonja a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában, első alkalommal 
történő bérbeadása kapcsán hozott 299/2021.(VIII.30) sz. határozatát Bartalus Vivien pályázó 
kérelme alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
443/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Dézsán 
Tamás (lakcím: 5650 Mezőberény, Ókert utca 43.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 3. 
sz. bérlakás bérlőjének Dézsán Tamás (anyja neve: Farkas Mária, sz. hely, idő: Békéscsaba, 
1995.07.19., adóazonosító jele: 8469502808, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Ókert u. 43./5650 Mezőberény, Táncsics Mihály utca 52.) pályázót nevezi meg 3 év 
időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
444/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Kanó Bence 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Katona J. u. 6.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 
3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 11. 
sz. bérlakás bérlőjének Kanó Bence (anyja neve: Somogyi Éva, sz. hely, idő: Gyomaendrőd, 
1993.02.24., adóazonosító jele: 8460753085, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Katona J. u. 6./5650 Mezőberény, Gyóni Géza u. 47.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
445/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Nácsa Debóra 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zsilinszky u. 35.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 18. 
sz. bérlakás bérlőjének Nácsa Debóra (anyja neve: Valentinyi Edit, sz. hely, idő: Békéscsaba, 
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1994.06.16., adóazonosító jele: 8465522413, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 35./5520 Szeghalom, Fáy András u. 4/A. 3/7.) pályázót nevezi meg 3 év 
időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
446/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Móricz Éva 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Táncsics Mihály u. 70.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 20. 
sz. bérlakás bérlőjének Móricz Éva (anyja neve: Csarnai Éva, sz. hely, idő: Békéscsaba, 
1997.08.09., adóazonosító jele: 8477021945, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Táncsics Mihály u. 70.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
447/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 
„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) 
bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat: 

Pályázat 
1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi önkormányzati 

tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése: 
 

I. kategória:  
 
- I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás 
 

II. kategória:  
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 
 

III. kategória:  
- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
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2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515 

 
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: 

a. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell 
rendelkeznie; 

b. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet 
előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló 
igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); 

c. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a lakásrendeletben 
meghatározott kiírásnak megfelel; 

d. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – 
önkormányzati bérlakásra az a személy 
da.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül 

neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból 
kilakoltatás útján költöztették ki, 

db.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 
dc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy 

azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 
dd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn, 
de.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn; 

e. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő 
az az igénylő, 
ea.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó jövedelem – 

eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 
eb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát javítja. 
ec.) akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, vagy egészben a 

tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi lakóingatlan, 
továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat 
joga. 

 
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 

- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 

biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat. 
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait 
megismerje és kezelje. 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje. 
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- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására 
szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri 
érvényesíteni). 

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon. 

- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet 
benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, 
hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes 
körülménye figyelembevételével.  

- a 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: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2021. december 10., 10:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ 
kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

7. Az elbírálás rendje: 
- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

bírálja el.  
- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban 

jogorvoslatnak nincs helye. 
- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja. 
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok 

elbírálásáról. 
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon 

belül kerül megkötésre. 
 
8. Egyéb információk: 

- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza 
meg a bérlőket, ezt követően a polgármester. 

- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék 
összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg. 

- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre 
szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt 
követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 
meghosszabbítani. 

- a bérlakásokban állat nem tartható. 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a 

lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával 
összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni. 
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- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. 
A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a 
lakásrendeletben elfogadott mértékben módosítja 

- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be. 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe. 
- Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 

bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az 
https://or.njt.hu/ oldalon.” 

 
 
448/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja alapján úgy dönt, 
hogy a Mezőberény, külterület, 0100/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Mezőberény Város 
Önkormányzatának (székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., adószáma: 15725390-2-04, 
képviseli: Siklósi István polgármester) 1/1 tulajdonát képező kivett közút és árok, valamint  
kivett árok tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Magyar Állam nevében eljáró Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., statisztikai számjele. 
14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44. cégjegyzékszáma: 01-10-046265, 
képviseli: Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető és dr. Bardóczky Viktor 
vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető) részére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására az előterjesztéshez 
mellékelt formában és tartalommal, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
449/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja alapján úgy dönt, 
hogy a Mezőberény, külterület, 0225/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Mezőberény Város 
Önkormányzatának (székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., adószáma: 15725390-2-04, 
képviseli: Siklósi István polgármester) 1/1 tulajdonát képező kivett közút és árok, kivett árok, 
valamint kivett árok tulajdonjogát térítésmentesen átruházza a Magyar Állam nevében eljáró 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13., statisztikai 
számjele. 14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44. cégjegyzékszáma: 01-10-
046265, képviseli: Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető és dr. Bardóczky Viktor 
vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető) részére. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés aláírására az előterjesztéshez 
mellékelt formában és tartalommal, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
450/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elviekben támogatja a tulajdonában 
lévő Mezőberény, külterület, 098/42 hrsz alatt nyilvántartott kivett közút és kivett árok 
művelési ágú ingatlan 4237 j. Bélmegyer-Mezőberény összekötő út 13+290 és 13+800 
szelvények közötti része tulajdonjogának megosztás utáni térítésmentes átruházását a Magyar 
Állam nevében eljáró Magyar Közút Nonprofit Zrt. (székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 
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7-13., statisztikai számjele. 14605749-5221-573-01, adószáma: 14605749-2-44. 
cégjegyzékszáma: 01-10-046265, képviseli: Tasi Márta vagyonnyilvántartási vezető és dr. 
Bardóczky Viktor vagyongazdálkodási és nyilvántartási osztályvezető) részére azzal, hogy 
annak előkészítési és ejárási költségeit viselni nem tudja.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
451/2021.(XI.29.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az orvosi ügyeleti feladat ellátásához 
szükséges maximum 125,- Ft/lakos/hónap összegű kiegészítő támogatást a 2022. évi 
költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a Békés-
Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. feladatellátási szerződését 2022. december 31. napjáig 
meghosszabbítsa. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2021.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 28/2021.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 29/2021.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 6/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 30/2021.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 31/2021.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016.(III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 32/2021.(XI.30.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
 

*** 
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452/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja azon módosító indítványt, 
hogy a „VII/4. Munkacsoport által készített beszámoló a Mikszáth Kálmán u. 3. szám alatti 20 
bérlakásépítés, Békési út 12. szám alatti 10 lakásépítés és az „Esély Otthon” pályázat 
keretében felújított 16 bérlakás beruházásairól” című zárt napirendi pontot nyílt ülésen 
tárgyalja. 
 
 
453/2021.(XII.20.)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 126/2018.(III.26.)sz., 95/2019.(II.25.)sz., 32/2021.(II.08.)sz., 

137/2021.(V.07.)sz., 171/2021.(VI.01.)sz., 176/2021.(VI.09.)sz., 181/2021.(VI.11.)sz., 
182/2021.(VI.11.)sz., 197/2021.(VI.23.)sz., 212/2021.(VI.28.)sz., 216/2021.(VI.28.)sz., 
256/2021.(VIII.25.)sz., 257/2021.(VIII.25.)sz., 258/2021.(VIII.25.)sz., 
275/2021.(VIII.30.)sz., 283/2021.(VIII.30.)sz., 285/2021.(VIII.30.)sz., 
304/2021.(IX.14.)sz., 308/2021.(IX.14.)sz., 323/2021.(IX.27.)sz., 362/2021.(X.25.)sz., 
363/2021.(X.25.)sz., 365/2021.(X.25.)sz., 366/2021.(X.25.)sz., 367/2021.(X.25.)sz., 
382/2021.(X.25.)sz., 397/2021.(XI.11.)sz., 399/2021.(XI.11.)sz., 401/2021.(XI.11.)sz., 
409/2021.(XI.29.)sz., 410/2021.(XI.29.)sz., 413/2021.(XI.29.)sz., 416/2021.(XI.29.)sz., 
417/2021.(XI.29.)sz., 418/2021.(XI.29.)sz., 419/2021.(XI.29.)sz., 421/2021.(XI.29.)sz., 
429/2021.(XI.29.)sz., 430/2021.(XI.29.)sz., 434/2021.(XI.29.)sz., 435/2021.(XI.29.)sz., 
437/2021.(XI.29.)sz., 438/2021.(XI.29.)sz., 439/2021.(XI.29.)sz., 440/2021.(XI.29.)sz., 
441/2021.(XI.29.)sz., 442/2021.(XI.29.)sz., 443/2021.(XI.29.)sz., 444/2021.(XI.29.)sz., 
445/2021.(XI.29.)sz., 446/2021.(XI.29.)sz., 447/2021.(XI.29.)sz., 448/2021.(XI.29.)sz., 
449/2021.(XI.29.)sz., 450/2021.(XI.29.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Beszámoló a város újratelepítésének 300. évfordulójának előkészítő munkáiról 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város 2022. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 
IV./ A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása 
V./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
VI./ Bejelentések 

1./ Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai VI/1. 
2./ Főépítészi feladatok ellátása VI/2. 
3./ Alföldvíz Zrt. megkeresése – vízterhelési díjkedvezmény igénybevétele VI/3. 
4./ Wenckheim-Fejérváry kastély északi szárnyának felújításához kapcsolódó falkutatási 

munkára fedezet biztosítása VI/4. 
5./ Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 2021. évi működése VI/5. 
6./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VI/6. 
7./ Helyi díjak éves felülvizsgálata VI/7. 
8./ „Zöld infrastruktúra” pályázat /sürgősséggel/ VI/8. 
9./ Orlai kép „kölcsönzése” /sürgősséggel/ VI/9. 
10./ 2021. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenőrzés /sürgősséggel/ VI/10. 
11./ 2022. évi sporttámogatás elosztása /sürgősséggel/ VI/11. 
12./ Villamos energia beszerzés /sürgősséggel/ VI/12. 
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13./ Munkacsoport által készített beszámoló a Mikszáth Kálmán u. 3. szám alatti 20 
bérlakásépítés, Békési út 12. szám alatti 10 lakásépítés és az „Esély Otthon” pályázat 
keretében felújított 16 bérlakás beruházásairól VII/4. 

14./ Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

1./ Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első 
bérlőinek kijelölése VII/1. 

2./ Békési út 12. sz. alatti 10. sz. lakás értékesítése VII/2. 
3./ Ügyvédi megbízás VII/3. 
4./ Városi köztemető üzemeltetése VII/5. 
5./ Mezőberény ’17 Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása VII/6. 
6./ Mezőberény, Gyomai-Széchenyi utca sarki 998, 999 hrsz.-ú telkek /sürgősséggel/ 

VII/7. 
7./ Egyéb bejelentés VII/8. 

 

454/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. november 29-i zárt ülésen 
hozott határozatok kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
455/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
456/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 126/2018.(III.26.)sz., 
95/2019.(II.25.)sz., 32/2021.(II.08.)sz., 137/2021.(V.07.)sz., 171/2021.(VI.01.)sz., 
176/2021.(VI.09.)sz., 181/2021.(VI.11.)sz., 182/2021.(VI.11.)sz., 197/2021.(VI.23.)sz., 
212/2021.(VI.28.)sz., 216/2021.(VI.28.)sz., 256/2021.(VIII.25.)sz., 257/2021.(VIII.25.)sz., 
258/2021.(VIII.25.)sz., 275/2021.(VIII.30.)sz., 283/2021.(VIII.30.)sz., 285/2021.(VIII.30.)sz., 
304/2021.(IX.14.)sz., 308/2021.(IX.14.)sz., 323/2021.(IX.27.)sz., 362/2021.(X.25.)sz., 
363/2021.(X.25.)sz., 365/2021.(X.25.)sz., 366/2021.(X.25.)sz., 367/2021.(X.25.)sz., 
382/2021.(X.25.)sz., 397/2021.(XI.11.)sz., 399/2021.(XI.11.)sz., 401/2021.(XI.11.)sz., 
409/2021.(XI.29.)sz., 410/2021.(XI.29.)sz., 413/2021.(XI.29.)sz., 416/2021.(XI.29.)sz., 
417/2021.(XI.29.)sz., 418/2021.(XI.29.)sz., 419/2021.(XI.29.)sz., 421/2021.(XI.29.)sz., 
429/2021.(XI.29.)sz., 430/2021.(XI.29.)sz., 434/2021.(XI.29.)sz., 435/2021.(XI.29.)sz., 
437/2021.(XI.29.)sz., 438/2021.(XI.29.)sz., 439/2021.(XI.29.)sz., 440/2021.(XI.29.)sz., 
441/2021.(XI.29.)sz., 442/2021.(XI.29.)sz., 443/2021.(XI.29.)sz., 444/2021.(XI.29.)sz., 
445/2021.(XI.29.)sz., 446/2021.(XI.29.)sz., 447/2021.(XI.29.)sz., 448/2021.(XI.29.)sz., 
449/2021.(XI.29.)sz., 450/2021.(XI.29.)sz.  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 

457/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város újratelepítésének 300. 
évfordulójának előkészítő munkáiról szóló beszámolót elfogadja, megbízza Körösi Mihály 
alpolgármestert a munka folytatásával.  
Felelős: Körösi Mihály alpolgármester 
Határidő: 2022. júniusi testületi ülés 



 

245 

458/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
459/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetési 
tervezés alapelveit. Az alapelvek figyelembevételével utasítja a fenntartásában lévő 
költségvetési szervek illetékes vezetőit a 2022. évi költségvetés tervezésének megkezdésére, a 
tényleges tervezési feladatok végrehajtására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvetető 
Határidő: 2022. január 31. 
 
 
460/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
A testületi ülések időpontja minden hónap utolsó hétfője, 15 óra. (A testület júliusban 
ülést nem tervez.) 
Folyamatos tevékenység: új pályázatokkal - első sorban TOP_Plusz-osokkal kapcsolatos 
tevékenységek (pl. döntések, közbeszerzések, terveztetés, műszaki ellenőrzés, lebonyolítással 
kapcsolatos testületi döntések, ellenőrzések, stb.) 
Január: 31. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 

Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

2./ Mezőberény város 2022. évi nagyrendezvényeinek terve  
Előterjesztő: Dr. Burján Katalin HB elnök 

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
3./ Közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Nagy László beruházási ügyintéző 

Február: 28. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai pénzügyi 

adatokkal 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
2./ Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

3./ Tájékoztató a közmunkások foglalkoztatásának 2021. évi tapasztalatairól, 2022. évi 
tervek 
Előterjesztő: Körösi Mihály alpolgármester 

4./ Tájékoztató a 2021. évi pályázati projektekről 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Március: 28. 
1./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 

Előadó: Őrsparancsnok 
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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 

Április: 25. 
1./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előterjesztő: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
2./ Tájékoztató a Békési Járási Hivatal munkájáról 

Előterjesztő: hivatalvezető 
3./ Belvízelvezető árkok és csatornák állapota 

Előterjesztő: Hőgye Szabolcs PGB elnök 
Pallag Péter Kft. ügyvezető 

4./ Helyi Esélyegyenlőségi Program (2018-2023.) felülvizsgálata 
Előterjesztő: Dr. Burján Katalin HB elnök 

Május: 30. 
1./ Mezőberény Város Önkormányzata 2021. 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./ Mezőberény Város Közlekedési Koncepciója felülvizsgálata 

Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Debreczeni Gábor ÜJKEB elnök 

Június: 27. 
Közmeghallgatás: Ipari területek 
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./ Közművelődés, közgyűjteményi feladatellátás  
Előterjesztő: Körösi Mihály alpolgármester 

4./ Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. beszámolója gazdasági helyzetéről, és a 
Felügyelő Bizottság jelentése 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Dévényi Csilla FB elnök 

Augusztus: 29. 
1./ A város oktatási intézményeinek tájékoztatója /PSEG és a Mezőberényi Általános Iskola/ 

Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Intézményvezetők 

2./ Mezőberény Város Óvodai Intézménye beszámolója a 2021/2022. nevelési év munkájáról 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária intézményvezető 
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3./ Beszámoló a bérlakások I. félévben megvalósult felújításáról, illetve a II. félév felújítási 
terveiről. 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Majoros Beáta ügyintéző 
Szeptember: 26. 
1./ 2023. évi ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
2./ Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről 

Előterjesztő: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Kiss István Lajos közterület-felügyelő 

3./ Beszámoló a tervezett fásítások megvalósulásáról 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

Miklósik Ivett képviselő 
4./ Térfigyelő kamerarendszer jelenlegi helyzete, fejlesztési lehetőségek 

Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Szilágyi Tibor képviselő 

Október: 31. 
1./ Tájékoztató a Mezőberény Mentőállomás munkájáról 

Előterjesztő: Országos Mentőszolgálat 
2./ Tájékoztató az orvosi ügyelet munkájáról 

Előterjesztő: Orvosi ügyeletet ellátó Kft. 
3./ Beszámoló a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat által ellátott egészségügyi és 

szociális tevékenységről 
Előterjesztő: Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 

4./ Mezőberény Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Debreczeni Gábor ÜJKEB elnök 

Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző 
November: 28. 
1./ Az adóbevételek alakulásának értékelése 

Előterjesztő: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
2./ A Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Előterjesztő: Körösi Mihály bizottsági elnök 
3./ 3./ Mezőberény Város Idegenforgalmi Stratégiája felülvizsgálata 

Előterjesztő: Debreczeni Gábor ÜJKEB elnök 
Madarászné Bereczki Zsuzsanna képviselő 
Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 

December: 19. 
1./ Mezőberény Város 2023. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása 

Előterjesztő: Siklósi István polgármester 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

2./ A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Siklósi István polgármester 

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról 
Előterjesztő: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 

4./ Mezőberény város újratelepítésének 300. évfordulójára 
Előterjesztő: Körösi Mihály alpolgármester 

Állandó napirendi pontok: 
• Beszámoló az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről, a két ülés között történt 

fontosabb eseményekről, intézkedésekről 
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• Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről 

• Bejelentések 
• Interpelláció 
 
 
461/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 
2021. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja, megköszönve a dolgozók munkáját. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
462/2021.(XII.20.)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 2022/2023. 
tanévre vonatkozóan tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. február 15. - értesítésre 
 
 
463/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Kmetykó János egyéni 
vállalkozót (székhely: 5600 Békéscsaba, Szőlő u. 105/4., adószám: 56182107-1-24) 
Mezőberény város közigazgatási területén az önkormányzati főépítészi feladatok ellátásával 
2022. január 1. – 2022. december 31. napig. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
A megbízási díj összegére a Képviselő-testület 1.170.000,- Ft-ot biztosít a 2021. évi 
költségvetési általános tartaléka terhére (13 hó x 90.000 Ft). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
464/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza az Alföldvíz Zrt.-t 
(5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) arra, hogy a KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 azonosítószámú 
„Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” beruházással érintett mezőberényi 
szennyvíztelep (5650 Mezőberény, 0296. hrsz.) vonatkozásában a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 15. §-ban foglaltak szerinti 50%-os vízterhelési 
díjkedvezményt igénybe vegye. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
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465/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Wenckheim-Fejérváry kastély 
északi szárnyának felújításához kapcsolódóan falkutatási munka elvégzéséhez kiegészítésként 
bruttó 135.000 Ft fedezetet biztosít a 082063-00 Múzeum északi szárnyánál falkutatási feladat 
ellátása részletező számon a 2021. évi költségvetés működési tartaléka terhére. 
Felelős: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
466/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a helyi 
szociálpolitikai kerekasztalról szóló 20/2004.(VI.1.) MÖK számú rendelete 4.§ (2) 
bekezdésében meghatározott Szociálpolitikai Kerekasztal ülése 2021.évben ne kerüljön 
megtartásra. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Debreczeni Gábor Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke 
Határidő: értelem szerint 
 
 
467/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
106010-55 kf. Vésztői út- lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. 
Dologi kiadások /K3/előirányzat csökkentése: 3.400.000 Ft-tal 
K: 355 Egyéb dologi kiadás 
A 428/2021.(XI.29.) sz. határozathoz kapcsolódó kiegészítő előirányzat rendezés: 
Dologi kiadási előirányzat csökkentés terhére, Egyéb működési tartalék visszapótlása. 
és ezzel egyidejűleg: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 3.400.000 Ft-tal 
A 428/2021.(XI.29.) sz. határozathoz kapcsolódó kiegészítő előirányzat rendezés: 
Egyéb működési tartalék visszapótlása. 
B.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Működési bevételek /B:4/előirányzat megemelése: 173.000 Ft-tal 
B:401: Készletértékesítés+Áfa 
A 180 és 186 D.)/2021.(VI.11.) sz. határozatokhoz kapcsolódó utólagos tartalék visszapótlási 
kötelezettség teljesítése. 
és ezzel egyidejűleg: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 173.000 Ft-tal 
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A 180 és 186 D.)/2021.(VI.11.) sz. határozatokhoz kapcsolódó utólagos tartalék visszapótlási 
kötelezettség teljesítése. 
C.) 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Működési bevételek /B:4/előirányzat megemelése: 11.700 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő ÖNK  
Működési bevételek /B:4/előirányzat megemelése: 138.600 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
és ezzel egyidejűleg: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Mezőgazdaság. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 11.700 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő ÖNK  
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 138.600 Ft-tal 
A Pályázat terhére Nem elszámolható kiadások fedezetére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
468/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület a 63/2021.(III.12.)sz. határozatát 2021. 
december 31. nappal visszavonja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
469/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán Fürdő belépőjegyeinek 
2022. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

Jegytípusok 2022. 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 
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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 2022. 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 

 

Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő 2022. 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 2022. 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!” 
A Képviselő-testület megbízza a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
470/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjait 2022. évre az alábbiak szerint 
határozza meg: 
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Bérelhető helyiség 
Területe 

m2 
Címe 

Minimális 
bérleti díj 

bruttó Ft/hó 
2022. 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! 
A Képviselő-testület megbízza a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
471/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. üzemeltetésében lévő sportlétesítmények bérleti díjait 2022. január 1-től az alábbiak 
szerint állapítja meg: 

Molnár Miklós Sportcsarnok 2022. évi árak (bruttó) 
Mezőberényi bérlő: 5.885,- Ft /óra 

Bármilyen más bérlő: 8.025,- Ft /óra 
Gyulai Tankerületi Központ 

 kötelező foglalkozásokra  
tanítási napokon 8-15 óra között 

4.500,- Ft / óra 

Martinovics utcai tornaterem 2022. évi árak (bruttó) 
Mezőberényi bérlő: 3.585,- Ft /óra 

Bármilyen más bérlő: 4.762,- Ft /óra 
Műfüves pálya 2022. 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. 
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A Képviselő-testület megbízza a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
472/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. üzemeltetésében lévő busz 2022. évre vonatkozó díjszabását az alábbiak szerint határozza 
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 díjszabás 2022. január 1-től lép érvénybe. 
A Képviselő-testület megbízza a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az árak alkalmazásáról intézkedjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
473/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP_PLUSZ-1.2.1-
21 Élhető települések pályázat Zöld infrastruktúra fejlesztésen belül a Hosszú-tó 
környezetének rendezésére nyújt be pályázatot. Kiemelt terület a tó körüli futópálya kiépítése. 
Megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével és beadásával. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
474/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szent Margit 
zárdába vonulása” című Orlai Petrics Soma által festett kép és kerete restaurálására maximum 
bruttó 1.000.000,- Ft – azaz egymillió forint – összeget biztosít a 2021. évi költségvetés 
általános működési tartaléka terhére azzal, hogy a restaurálást követően a Szépművészeti 
Múzeummal kötött megállapodás, kölcsönszerződés keretében a festmény a Városháza 
dísztermébe kerüljön elhelyezésre. 
A szerződés feltételeinél a Munkácsy Mihály Múzeum tulajdonát képező Coriolanus című – 
szintén Orlai Petrics Soma – festmény díszteremben történő elhelyezésének feltételei az 
irányadóak. 
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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475/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi sporttámogatások 
felhasználásáról szóló, 15 sportegyesületek (18 sportág) által benyújtott pénzügyi beszámolót 
tudomásul veszi (1 egyesület 1.000.000.- Ft feletti támogatással külön határozattal elfogadva). 
Köszönetet mond a sportegyesületek vezetőinek és tagjainak a 2021. évben végzett 
munkájáért és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
476/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság által 
ellenőrzött HED-LAND Sportcsarnok Sportegyesület (5650 Mezőberény, Luther tér 1.)  
- az I. 890-20/2021. és az I. 890-54/2021. ügyiratszámú támogatási szerződésekben 
(olimpiai sportág kategóriában - asztalitenisz) meghatározott 950.000,- Ft,  
- az I. 890-24/2021. és az I. 890-59/2021. ügyiratszámú támogatási szerződésekben 
(olimpiai sportág kategóriában - kézilabda) meghatározott 350.000,- Ft,  
- az I. 890-23/2021. és az I. 890-58/2021. ügyiratszámú támogatási szerződésekben 
(nem olimpiai sportág kategóriában - íjász) meghatározott 130.000,- Ft,  
- az I. 890-6/2021. és az I. 890-48/2021. ügyiratszámú támogatási szerződésekben (nem 
olimpiai sportág kategóriában - kickbox) meghatározott 500.000,- Ft támogatási összegről, 
azaz összesen 1.930.000,- Ft összegről szóló, 132/2021. (XII.15)sz. HB. határozattal 
elfogadott pénzügyi beszámolóját jóváhagyja.  
Köszönetet mond a sportegyesület vezetőinek és tagjainak a 2021. évben végzett munkájáért 
és további eredményes szereplést kíván.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
477/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetési rendelet 
elfogadását követően, a költségvetésben biztosított, sportra fordítható támogatás összegének 
felosztását, az előterjesztés mellé mellékletként csatolt 3 db táblázat alapján tudomásul veszi. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
478/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az 
önkormányzat intézményei és a közvilágítás tekintetében a villamos energiáról szóló 2007.évi 
LXXXVI. törvény 50.§ (4) bekezdése alapján tett villamos energia szolgáltatásra vonatkozó 
igénybejelentésre érkező egyetemes szolgáltató által adott ajánlat a közbeszerzési értékhatárt 
meghaladja, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást megindítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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479/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a munkacsoport beszámolóját 
elfogadja. További vizsgálat folytatását kéri. Felkéri Siklósi István polgármestert, hogy 
intézkedjen az előterjesztésben található hiányzó dokumentációk munkacsoportnak való 
átadásáról.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
480/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármester urat, hogy a munkacsoport által az előterjesztésben összefoglaltak alapján a 
Békési út 12. 10 lakás építése és az EFOP-1.2.11-16-2017-00002. Esély Otthon 16 lakás 
felújítása projektekkel kapcsolatban is kérjen Dr. Kovács Tibor ügyvéd úrtól írásbeli 
állásfoglalást kötbér igény érvényesítésének lehetőségéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
481/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a munkacsoport tagjait, 
hogy az előterjesztés tartalmát és mellékleteit a Békési Rendőrkapitányság rendelkezésére 
bocsássa, a feljelentések kiegészítésére, és egyben jelentse be a sértett polgári jogi igény 
érvényesítésének szándékát, és indítványozzon zár alá vételt. 
Felelős: Dévényi Csilla képviselő 

Miklósik Ivett képviselő 
Dr. Zuberecz Richárd képviselő 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
482/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nyílt ülésen elfogadott zárt ülés 
napirendjének sorrendjét az alábbiak szerint módosítja: 
1./ Városi köztemető üzemeltetése VII/5. 
2./ Mezőberény ’17 Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadása VII/6. 
3./ Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások első bérlőinek 

kijelölése VII/1. 
4./ Békési út 12. sz. alatti 10. sz. lakás értékesítése VII/2. 
5./ Ügyvédi megbízás VII/3. 
6./ Mezőberény, Gyomai-Széchenyi utca sarki 998, 999 hrsz.-ú telkek /sürgősséggel/ VII/7. 
7./ Egyéb bejelentés VII/8. 
 
 
483/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városi Köztemető 
temetkezési szolgáltatói ügyintézésével kapcsolatos feladatokat 2022. március 1. naptól a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. látja el. 
Felhatalmazza az aljegyzőt az átadás-átvétellel kapcsolatos dokumentáció előkészítésére, a 
módosítással érintett dokumentumok felülvizsgálatára, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző 

Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
484/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. 2022. évi üzleti tervét az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja azzal, hogy a 
2022. évi üzleti tervben kérelmezett 50 millió Ft önkormányzati támogatáson felül a 
Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. részére 2022. évben többletforrást nem biztosít.  
Felelős: Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
485/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szabó Lászlóné (lakcím: 5650 
Mezőberény, Kérhalom u. 34.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) 
alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
486/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Vidó Józsefné 
(lakcím: 5650 Mezőberény, Arany János u. 3.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 9. 
sz. bérlakás bérlőjének Vidó Józsefné (anyja neve: Miskolczi Rozália, sz. hely, idő: Debrecen, 
1946.05.29., adóazonosító jele: 8290021135, lakóhelye/tartózkodási helye: 5650 Mezőberény, 
Arany János u. 3.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
487/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Bereczki Ágnes (lakcím: 5650 
Mezőberény, Békési út 9-11. C. lph. 1. em. 3.a.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. 
(Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát érvénytelennek 
nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
488/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
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meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

 
„Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete (továbbiakban: lakásrendelet) 13/A. § (2) 
bekezdés alapján bérbeadásra meghirdeti az alábbi önkormányzati tulajdonú piaci alapú 
bérlakásokat: 

Pályázat 
 

1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti alábbi 
önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő meghirdetése: 

 
II. kategória:  

 
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 

 
III. kategória:  
- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás 

 
2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., tel.: 06-66/515-515 
 

3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 

4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: 
a. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú nyugellátással kell 

rendelkeznie; 
b. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a lakásrendelet 

előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló 
igazolást (minden beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 
ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); 

c. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a 
lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel; 

d. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén sem – 
önkormányzati bérlakásra az a személy 
da.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven 

belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati 
bérlakásból kilakoltatás útján költöztették ki, 

db.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 
dc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy 

azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 
dd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll 

fenn, 
de.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 
önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt 
fenn; 
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e. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén előnyben részesítendő 
az az igénylő, 
ea.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó jövedelem 

– eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 
eb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát javítja. 
ec.) akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, vagy egészben a 

tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi lakóingatlan, 
továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon (lakrészen) állandó 
használat joga. 

 
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 
- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja. 
- amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember ellátottságának 

biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan tett nyilatkozat. 
- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) 

pontja szerint külön nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az adótitoknak minősülő helyi adó adatait 
megismerje és kezelje. 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 
Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal 
összefüggésben kezelje. 

- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására 
szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri 
érvényesíteni). 

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 
- a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 

portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon. 
- egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként lehet 

benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat elbírálója dönti el, 
hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik konkrét lakást biztosítja a pályázat összes 
körülménye figyelembevételével.  

- a 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: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2022. január 13., 12:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

- a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi István 
polgármestertől, a 06-66/515-515-ös telefonszámon, vagy személyesen a 
Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

- a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, további információ 
kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a 66/515-515-ös telefonszámon vagy 
személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben. 

 
7. Az elbírálás rendje: 
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- a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
bírálja el.  

- hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban 
jogorvoslatnak nincs helye. 

- a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja. 
- a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a pályázatok 

elbírálásáról. 
- a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől számított 30 napon 

belül kerül megkötésre. 
 

8. Egyéb információk: 
- a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-testület határozza 

meg a bérlőket, ezt követően a polgármester. 
- a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére köteles; az óvadék 

összege az adott lakásra megállapított lakbér háromszorosának megfelelő összeg. 
- a bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, határozott időre 

szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a lejárat napján, de legkésőbb az azt 
követő 15 napon belül újabb, legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 
meghosszabbítani. 

- a bérlakásokban állat nem tartható. 
- a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő lakbért, a 

lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a lakás használatával 
összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni. 

- a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer forint / m2 / hó. 
A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente felülvizsgálja, és azt a 
lakásrendeletben elfogadott mértékben módosítja 

- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be. 
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe. 

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ 
oldalon.” 
 
 
489/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/1 tulajdonát képező 5650 
Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz. 3573/2/A/10) 10. sz. lakás tartozásmentes értékesítéséhez 
265.000 Ft saját forrást biztosít a 2021. évi költségvetés működési tartaléka terhére, dologi 
kiadási erőirányzat emeléséhez (013350-0 részletező szám). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
490/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Sajben János 
László (lakcím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. A. lph. 4. em. 41. sz.), a Mezőberény, 
Békési út 12. (Hrsz. 3573/2/A/10) 10. számú lakásra beérkezett ajánlatát. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 5650 Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz.: 3573/2/A/10) alatti 10. számú 
lakás 1/1 tulajdoni részét Sajben János László (sz. hely, idő: Békéscsaba, 1943.07.30., an: 
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Csiernik Irén, adóazonosító: 8279680764) 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. A. lph. 4. 
em. 41. sz. alatti vevő részére értékesíteni kívánja a meghirdetett eladási áron.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
491/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
KOVÁCS ÜGYVÉDI IRODA - 4024. Debrecen, Csapó u. 1-3. sz. II. LH 2. emelet 4. sz. – 
képviselőjével aláírja az Ügyvédi megbízást és a Meghatalmazást a Mezőberény, Mikszáth 
Kálmán utca 3. sz. alatti ingatlan kötbérigényének érvényesítésére peren kívüli megegyezésre 
vonatkozóan. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
492/2021.(XII.20.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény 998 és 
999 hrsz. alatti ingatlanokra értékbecslést végeztet. Az értékbecsléssel együtt megbízza a 
polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a tulajdonossal az ingatlanok 
megvásárlásáról. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 


