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H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT. csökkentése: 1 Ft-tal 
2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 Bethlen Gábor pályázat KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat:  megemelése:1 Ft-tal 
K506: Egyéb működési támogatások Áht-n belülre 
Elkülönített Állami pénzalapnak egyéb műk. c. tám. 
2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT.csökkentése: 2.000.000 Ft-
tal 
Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, 
Egyéb dologi kiadások /K355/ előirányzatának emelése: 1694-1/2022. ikt számú levél alapján 
a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése kapcsán a 
jótállási/jól teljesítési biztosítékként tartalékolt összeg visszautalása: a BÓLEM Építőipari Kft 
részére: a garanciális idő lejártával a fel nem használt összeg visszautalandó. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások:/K355/  +2.000.000 Ft 
Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, a 
1694-1/2022. ikt számú levél alapján a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési 
és földmunkák elvégzése kapcsán a jótállási/jól teljesítési biztosítékként tartalékolt összeg 
visszautalása a BÓLEM Építőipari Kft részére: a garanciális idő lejártával a fel nem használt 
összeg visszautalandó. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT. csökkentése: 2.500.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére, a Beruházási kiadási előirányzatok /K6/ megemelése: 
066020-0 kf. Tervek készítéséhez fedezet biztosítás.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Tervek készítése, KÖT 
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +1.968.504 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +531.496 Ft 
Egyéb működési tartalék terhére, a  066020-0 kf. Tervek készítéséhez, fedezet biztosítás  
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-119 kf. Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben ÖNK Tervek készítése,  
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: csökkentése: 3.110.500 Ft-tal 
 










































