
























Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzati  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörben, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:  
Bevételek: 8 426 132 418 Ft  
Kiadások: 8 426 132 418 Ft  
Az intézményfinanszírozás összege: 976 232 503 Ft  
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:  
Bevételek: 7 449 899 915 Ft  
Kiadások: 7 449 899 915 Ft”

(2)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5)  A 2021.  évi  költségvetési  bevételeket  5  809  537  678  Ft-ban,  a  2021.  évi  költségvetési
kiadásokat  7  415  430  226  Ft-ban,  a  költségvetési  hiányt  1  605  892  548  Ft-ban  állapítja  meg
Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A hiányt a maradvány finanszírozza.”

2. §

A  Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  Az  Önkormányzat  a  2021.  évi  költségvetésének  összes  bevételét  8  426  132  418  Ft-ban
határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak
szerint határozza meg:  
Bevételek adatok Ft-ban  
I. Költségvetési bevételek: 5 809 537 678  
1. Működési költségvetés bevételei 2 649 583 308  
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1 308 673 614  
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1 039 714 992  
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. 248 696 646  
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. 169 827 130  
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1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 489 579 315  
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 387 127 257  
 Gyermekétkeztetési feladatok tám. 102 452 058  
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. 24 092 324 
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok 105 822 686  
1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek 1 696 891  
1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei 1 123 658  
1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. 0  
1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. 0  
1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. 0 
1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 267 834 964  
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 267 834 964  
1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev. 0  
1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-tól műk.-i c. tám.-ok bev.-i 9 906 826  
1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t. 85 117 452  
1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-tól m.-i c. tám.-ok bev.-i 16 300 400  
1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i 49 940 246  
1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i 106 570 040  
1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok 0  
1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok 0  
1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám. 0  
1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től kapott m.-i c. tám. 0  
1.2. Közhatalmi bevételek 169 345 000  
1.2.1. Jövedelemadók 270 000  
1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok 0  
1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0  
1.2.4. Vagyoni típusú adók 39 950 000  
1.2.4.1. Építményadó 9 300 000  
1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója 30 000 000  
1.2.4.3. Telekadó 650 000  
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 120 400 000  
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 120 000 000  
1.2.5.2. Fogyasztási adók 0  
1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók 0  
1.2.5.4. Gépjárműadók 0  
1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 400 000  
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 8 725 000  
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 7 500 000  
1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság 0  
1.2.6.3. Természetvédelmi bírság 0  
1.2.6.4. Építésügyi bírság 0  
1.2.6.5. Kiszabott közigazgatási bírság önk-ot megillető része 100 000  
1.2.6.6. Egyéb bírságok 225 000  
1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók 0  
1.2.6.8. Egyéb települési adó 900 000  
1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0  
1.3. Működési bevételek 1 169 468 307  
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 096 387  
1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0  
1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0  
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1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-től 0  
1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kív. 1 186 387  
1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0  
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat 0  
1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c vt. tám.-ok, kölcs. vt. 0  
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt. 0  
1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt. 0  
1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0  
1.4.4.7. Egyéb civil sz.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 1 186 387  
1.4.4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat. 0  
1.4.4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. 0  
1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 910 000  
1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök 0  
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök 0 1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól
műk.-i c. átvett pénzeszk. 0  
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk. 0  
1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök 0  
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök 100 000  
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök 750 000  
1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök 60 000  
1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök 0  
1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze. 0  
1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök 0  
2. Felhalmozási költségvetés bevételei 3 159 954 370  
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 3 144 090 400  
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 29 211 709  
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások 29 211 709  
2.1.1.2. Vis maior támogatások 0  
2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások 0  
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül 0  
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. 0  
2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k. v. 0  
2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0  
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-től felh. c. visszat. tám., kölcs. v. 0  
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről 0  
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről 3 114 878 691  
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. 0  
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i 0  
2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám. 3 107 169 708  
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 0  
2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i 0  
2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i 7 708 983  
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások 0  
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2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások 0  
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. 0  
2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh..-i c. tám. 0  
2.2. Felhalmozási bevételek 15 820 241  
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 0  
2.1.2. Ingatlanok értékesítése 15 406 540  
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 413 701  
2.1.4. Részesedések értékesítése 0  
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0  
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729  
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. 0  
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám,-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól 0  
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér korm.-októl, nemz. szerv.-től 0  
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. 0  
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0  
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat. 0  
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt. 0  
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt. 0  
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0  
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0  
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0  
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0  
2.3.4.9. Egyéb külf.-től felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér. 0  
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729  
2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0  
2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze. 0  
2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk. 0  
2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk. 0  
2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 43 729  
2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0  
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0  
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0  
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0  
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk. 0  
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0  
II. Finanszírozási bevételek 2 616 594 740 
1. Belföldi finanszírozás bevételei 2 616 594 740  
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0  
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0  
1.3. Maradvány igénybevétele 1 640 362 237  
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0  
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 
1.6. Központi, irányító szervi támogatás 976 232 503  
1.7. Betétek megszüntetése 0  
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0  
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei 0  
2. Külföldi finanszírozás bevételei 0  
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0  
4. Váltóbevételek 0”
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3. §

A  Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)  Az  Önkormányzat  a  2021.  évi  költségvetésének  összes  kiadását  8  426  132  418  Ft-ban
határozza meg.

(2)  Az  Önkormányzat  2021.  évi  költségvetési  és  finanszírozási  kiadásait  az  alábbiak  szerint
határozza meg:  
adatok Ft-ban  
I. Költségvetési kiadások: 7 415 430 226  
1. Működési költségvetési kiadások 3 186 102 551  
1.1. Személyi juttatás 979 346 813  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 154 067 509  
1.3. Dologi kiadások 1 671 837 570  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 29 363 000  
1.5. Egyéb működési célú kiadások 351 487 659  
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek 0  
1.5.2. Elvonások, befizetések 19 017 
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások 19 017  
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései 0  
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések 0  
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. 0  
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre 0  
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre 0  
1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre 2 169 285 
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív 0  
1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0  
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások 0  
1.5.10. Kamattámogatások 0  
1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak 0  
1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80 155 962  
1.5.13. Tartalékok 269 143 395  
2. Felhalmozási kiadások 4 229 327 675  
2.1. Beruházások 3 852 180 016  
2.2. Felújítások 375 570 730  
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 576 929  
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. 0  
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre 0  
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre 0  
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 198 000  
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. 0  
2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre 0  
2.3.7. Lakástámogatás 0  
2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak 0  
2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 378 929  
II. Finanszírozási kiadások 1 010 702 192  
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1 010 702 192  
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0  
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0  
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1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0  
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 34 469 689  
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 976 232 503  
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0  
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai 0  
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0  
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai 0  
2. Külföldi finanszírozás kiadásai 0  
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 0  
4. Váltókiadások 0”

4. §

(1)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1/A. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1/B. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1/C. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1/D. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 1/E. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 2/A. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 2/B. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 2/C. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11)  A Mezőberény  Város  Önkormányzatának  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 2/D. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
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(14)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

(24)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 15/A. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(25)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 15/B. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.

(26)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 15/C. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

(27)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 15/D. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

(28)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 15/E. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.

(29)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 16/A. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.

(30)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 16/B. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

7



(31)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 17/A. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.

(32)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 17/B. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.

(33)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 18/A. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.

(34)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 18/B. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 18/C. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 18/D. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 18/E. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

(40)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 40. melléklet lép.

(41)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 41. melléklet lép.

(42)  A Mezőberény Város  Önkormányzatának 2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021.  (II.22.)
önkormányzati rendelet 2/E. melléklete helyébe a 42. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon
hatályát veszti.

Siklósi István
polgármester

Gulyásné dr. Sáli Henrietta
aljegyző
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1. melléklet

„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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2. melléklet

„1/A. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  1_a.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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3. melléklet

„1/B. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  1_b.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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4. melléklet

„1/C. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  1_c.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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5. melléklet

„1/D. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  1_d.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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6. melléklet

„1/E. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 1_e.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V.mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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7. melléklet

„2. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 2.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15



8. melléklet

„2/A. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  2_a.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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9. melléklet

„2/B. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  2_b.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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10. melléklet

„2/C. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  2_c.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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11. melléklet

„2/D. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  2_d.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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12. melléklet

„3. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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13. melléklet

„4. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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14. melléklet

„5. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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15. melléklet

„6. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 6.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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16. melléklet

„7. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 7.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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17. melléklet

„8. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 8.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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18. melléklet

„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 9.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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19. melléklet

„10. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 10.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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20. melléklet

„11. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 11.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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21. melléklet

„12. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 12.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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22. melléklet

„13. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  13.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.  V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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23. melléklet

„14. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 14.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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24. melléklet

„15/A. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  15_a.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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25. melléklet

„15/B. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  15_b.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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26. melléklet

„15/C. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  15_c.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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27. melléklet

„15/D. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  15_d.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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28. melléklet

„15/E. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  15_e.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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29. melléklet

„16/A. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  16_a.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”

37



30. melléklet

„16/B. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  16_b.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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31. melléklet

„17/A. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  17_a.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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32. melléklet

„17/B. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  17_b.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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33. melléklet

„18/A. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  18_a.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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34. melléklet

„18/B. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  18_b.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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35. melléklet

„18/C. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  18_c.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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36. melléklet

„18/D. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  18_d.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.  mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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37. melléklet

„18/E. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  18_e.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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38. melléklet

„19. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 19.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

46



39. melléklet

„20. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 20.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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40. melléklet

„21. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 21.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

48



41. melléklet

„22. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 22.sz. melléklet_2021.évi ktgv.V. mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
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42. melléklet

„2/E. melléklet
(A  melléklet  szövegét  a(z)  2_e.sz.  melléklet_2021.évi  ktgv.V.mód..pdf  elnevezésű  fájl
tartalmazza.)”
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Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–42. melléklethez 

Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési  rendelet módosítására a Mezőberény
Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése,
valamint  az  állami  támogatásokban  bekövetkezett  változások  előirányzatra  emelése  miatt  van
szükség.
 
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak:
362/2021.(X.25)  sz.,  363/2021.(X.25)  sz.,  364/2021.(X.25)  sz.,  365/2021.(X.25)  sz.,  367/2021.
(X.25)  sz.,  368/2021.(X.25)  sz.,  369/2021.(X.25)  sz.,  370/2021.(X.25)  sz.,  371/2021.(X.25)  sz.,
374/2021.(X.25)  sz.,  382/2021.(X.25)  sz.,  398/2021.(XI.11) sz.,  402/2021.(XI.11)  sz.,  404/2021.
(XI.11) sz., továbbá a 2021. november havi előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db.
 
Ezek alapján részleteiben:
 
A Bevételek  főösszege  (intézményfinanszírozással)  +19.682.131  Ft-tal,  8.426.132.418  Ft-ra
emelkedett.
 
A  működési  célú  támogatások  államháztartáson  belülről  előirányzata  Mezőberény  Város
Önkormányzata összevont költségvetésében +25.461.868 Ft-tal 1.308.673.614 Ft-ra növekedett.
 
Intézményenként:
 
Az  Önkormányzatnál  a  működési  célú  támogatások  államháztartáson  belülről  előirányzata
(B:1+B:12+B:16) +14.220.906 Ft-tal 1.187.608.940 Ft-ra növekedett.
 
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) +14.220.906 Ft-tal
1.039.714.992 Ft-ra emelkedett.
 
Részleteiben:
 A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 248.696.646 Ft
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): csökkent: 612.770 Ft-tal 169.827.130 Ft-
ra változott.
2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: Óvoda működtetési támogatás:-126.620 Ft,
Pedagógusok bértámogatása:-486.150 Ft
Települési  önkormányzatok szociális  gyermekjóléti  feladatainak támogatása: B1131 +13.443.932
Ft-tal nőtt és 387.127.257 Ft-ra változott.
2021. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +907.787 Ft, 2021. augusztus,
szeptember havi összevont szociális ágazati pótlék: +7.697.945 Ft,
2021 évi  támogatás változás októberi  felmérés alapján: +4.838.200 Ft (  Családsegítés,  szociális
étkeztetés, szociális segítés, személyi gondozás, nappali ellátás, bölcsődei bértámogatás.)
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:
(B1132) +1.389.744 Ft-tal nőtt és 102.452.058 Ft-ra változott.
2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +1.389.744 Ft( szünidei gyermekétkeztetés
támogatása: -262.656 Ft, gyermekétkeztetés bér támogatása:+1.652.400 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 24.092.324 Ft
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Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) változatlanul: 105.822.686 Ft
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +1.696.891 Ft.
 
Elvonások és befizetések bevétele: (Önk. szinten összevont B:12): változatlanul 1.123.658 Ft.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul: 1.123.658 Ft.
 
Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől
működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata (Önk. szinten összevont B:16):
+11.240.962 Ft-tal 267.834.964 Ft-ra emelkedett.
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: változatlanul 146.770.290 Ft.
 
Az Egyéb fejezeti  kezelésű előirányzattól  kapott  működési  támogatás  előirányzata  változatlanul
16.300.400 Ft./2020-2021. évi kulturális feladatok kiegészítő támogatása./
 
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul
73.799.890 Ft.
 
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlanul: 56.670.000 Ft.
 
A  Mezőberényi  Polgármesteri  Hivatal  esetében  a  Működési  célú  támogatások  bevételei
államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 17.713.216 Ft.
Központi kezelésű előirányzattól: változatlanul: 9.906.826.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU. - s programok támogatása változatlanul: 7.806.390 Ft.
 
A  Mezőberény  Város  Óvodai  Intézménynél  a  Működési  célú  támogatások  Áht.-n  belülről
előirányzata változatlanul 9.328.450 Ft.
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata változatlanul: 9.328.450 Ft.
 
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:11.240.962
Ft-tal és 25.950.625 Ft-ra változott
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás: változatlanul: 5.309.563 Ft.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása: nőtt: 11.240.962 Ft-tal 20.641.062 Ft-
ra  változott.  (Kulturális  rendezvény  pavilon  létesítése  Mezőberényben:TOP-7.1.1.-06-H 043-1  :
11.240.962 Ft)
 
A Városi  Humánsegítő  és  Szociális  Szolgálatnál  a  Működési  célú  támogatások Áht.-n  belülről
előirányzata változatlanul 68.072.383 Ft.
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: változatlanul
18.132.137 Ft. /Közfoglalkoztatotti bér átcsoportosítása( maradvány)/
A  Társadalombiztosítás  pénzügyi  alapjaitól  működési  célú  végleges  támogatás  előirányzata:
változatlanul: 49.940.246 Ft.
 
A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében változatlanul: 169.345.000 Ft.
 
Az Önkormányzatnál változatlanul:169.245.000 Ft.
 
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 100.000 Ft az előirányzat.
 
A  Működési  bevételek  előirányzata  összönkormányzati  szinten  csökkent  -8.883.800  Ft-tal  és
1.169.468.307 Ft-ra változott.
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Intézményenként bemutatva:
 
Az Önkormányzatnál                          -9.050.000 Ft-tal csökkent                932.488.155 Ft-ra.
Oka:  Mezőgazdasági  készlet  értékesítés(  édes  burgonya): +400.000  Ft,  Ingatlan  értékesítés
betervezett Áfa előirányzatának csökkentése: -9.450.000 Ft-tal.
 
A Polgármesteri Hivatalnál                        változatlanul:                                                                      4.246.913 Ft
 
Az Óvodai Intézménynél                                     változatlanul:                                                                       385.213 Ft.
 
Az OPSKMM esetén                                                    +166.200 Ft-tal nőtt                           7.373.294 Ft-ra.
Oka: Egyéb kiadói tevékenységből származó működési bevétel emelés: 166.200 Ft, amely mellett a
dologi kiadási előirányzatok kerülnek megemelésre.
 
A Humánsegítő esetében                         változatlanul:                         224.974.732 Ft.
 
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat változatlanul: 2.096.387 Ft.
 
Az Önkormányzatnál                    változatlanul                                                  2.096.387 Ft.
 
A Polgármesteri Hivatal               változatlanul                          0 Ft.
 
Az Óvodai Intézménynél              változatlanul                          0 Ft.
 
Az OPSKMM esetén                    változatlanul                          0 Ft.
 
A Humánsegítő Szolgálatnál        változatlanul                          0 Ft.
 
A  Felhalmozási  célú  támogatások  Áht.-n  belül  (összevontan)  előirányzata  összességében  -
12.820.501 Ft-tal nőtt és 3.144.090.400 Ft-ra változott.
 
Az Önkormányzatnál az előirányzat -25.955.034 Ft-tal csökkent és 3.104.614.965 Ft-ra változott.
Oka: Általános iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1.-16--BS1-2018-00089).
támogatási  összeg  visszafizetése,  amellyel  egyidejűleg  a  felújítási  kiadási  előirányzat  is
csökkentésre került.
Részleteiben:
Az  Elkülönített  állami  pénzalaptól  felhalmozási  célra  biztosított  támogatások  előirányzata
változatlanul +7.708.983 Ft.
Fejezeti  kezelésű  előirányzattól  EU-s  programok  felhalmozási  célú  tám.  bevételi  előirányzat  -
25.955.034 Ft-tal csökkent és 3.067.694.273 Ft-ra változott.
/Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. sz. tározóban (2. ütem):, Vasúti ipari park kialakítása
TOP-1.1.1-16 BS1-2017-00001: ,Általános Iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés: TOP-
3.2.1.-16-BS1-2018-00089: változás:-25.955.034 Ft
Felhalmozási célú központi támogatások előirányzata: változatlanul 29.211.709 Ft. /Belterületi utak,
járdák, hidak, felújításához pályázati támogatás nyújtása./
 
A Polgármesteri Hivatal                    változatlanul                          0 Ft.
 
Az Óvodai Intézménynél                   változatlanul                          0 Ft.
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Az OPSKMM esetén                         +38.775.535 Ft-tal nőtt                     39.475.435 Ft-ra.
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat,
+38.775.535 Ft-tal nőtt és 39.475.435 Ft-ra változott
 Oka:
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:
TOP-7.1.1.-06-H 043-1 :                                                                             +38.775.535 Ft
 
A Humánsegítő Szolgálatnál                        változatlanul                          0 Ft.
 
A Felhalmozási bevételek előirányzata -35.000.000.000 Ft-tal csökkent: 15.820.241 Ft-ra változott.
 
Az Önkormányzatnál                                     -35.000.000.000 Ft-tal csökkent:                       +15.820.241
Ft-ra.
Oka: Ingatlan értékesítés betervezett előirányzatának csökkentése: -35.000.000 Ft-tal.
 
A Polgármesteri Hivatal                    változatlanul                          0 Ft.
 
Az Óvodai Intézménynél                   változatlanul                          0 Ft.
 
Az OPSKMM esetén                         maradt                                    0 Ft.
 
A Humánsegítő Szolgálatnál                         változatlanul                          0 Ft.
 
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata változatlanul: 43.729 Ft.
 
Az Önkormányzatnál                    változatlanul                          +43.729 Ft.
 
A Polgármesteri Hivatal               változatlanul                          0 Ft.
 
Az Óvodai Intézménynél              változatlanul                          0 Ft.
 
Az OPSKMM esetén                    maradt                                    0 Ft.
 
A Humánsegítő Szolgálatnál        változatlanul                          0 Ft.
 
Az előző évi maradvány igénybe vétele előirányzat: változatlanul. 1.640.362.237 Ft.
Önkormányzatnál                          változatlanul                          1.606.320.778 Ft.
 
Polgármesteri Hivatal                   változatlanul                          12.697.154 Ft.
 
Óvodai Intézmény                         változatlanul                          2.932.623 Ft.
 
OPSKMM                                     változatlanul                          3.772.184 Ft.
 
Humánsegítő                                             változatlanul                          14.639.498 Ft.
 
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.
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Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +25.283.562 Ft-tal növekedett 976.232.503
Ft-ra.
Az alábbi bontásban:
 
Polgármesteri Hivatal       változatlanul                                      235.983.684 Ft.
Óvodai Intézmény             -612.770 Ft-tal csökkent                   197.593.706 Ft-ra.
OPSKMM                         nőtt: 4.000.000 Ft-tal                         81.947.960 Ft-ra.
Humánsegítő                                 nőtt: +21.896.332 Ft-tal                    460.707.153 Ft-ra.
 
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +19.682.131 Ft-tal +8.426.132.418 Ft-
ra.
 
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek:
 
Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek +12.201.974 Ft-tal 979.346.813 Ft-ra.
 
Intézményenként:
 
Önkormányzat                                   csökkent: -177.206 Ft-tal                              152.390.509 Ft-ra
Oka:
-  Határon  túli  magyarok  egyéb  támogatása:Bethlen  Gábor  pályázat  átcsoportosítás
 a pályázati elszámolás szerinti teljesítésnek és jogcímeknek megfelelően személyi juttatási
és munkaadókat terhelő jár. csökkentés terhére a dologi kiad. előir. megemelése:           -177.206 Ft
 
Polgármesteri Hivatal                                   változatlanul                                      189.827.620 Ft.
 
Óvodai Intézmény                  -420.909 Ft-tal csökkent:                              160.340.351 Ft-ra.
Okok: 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: Pedagógusok bértámogatása vissza
fizetése miatt: -420.909 Ft
 
Humánsegítő                          nőtt: +11.698.153 Ft-tal                                428.371.595 Ft-ra.
Okok:
-2021  évi  támogatás  változás  októberi  felmérés  alapján:(  Családsegítés,  szociális  étkeztetés,
szociális segítés, személyi gondozás, nappali ellátás,
bölcsődei bértámogatás.)                                                                      +4.247.305 Ft
- 2021. augusztus, szeptember havi összevont szociális ágazati pótlék     +6.664.884 Ft
- 2021. augusztus, szeptember havi egészségügyi kiegészítő pótlék   +785.964 Ft
 
OPSKMM                                          nőtt:  +1.101.936  Ft-tal                                             
+48.416.738 Ft.
Okok:
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:
TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : megbízási díj:                                                                  +1.082.251 Ft
- Művelődési Központ üzemeltetés: reprezentációs kiadásra fed.biztosítás: +19.685 Ft
 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások nőttek +1.882.791 Ft-tal 154.067.509
Ft-ra.
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a
szükséges belső korrekciók szerint módosultak.
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Intézményenként:
 
Önkormányzat                   csökkent: -32.934 Ft-tal                                19.157.251 Ft-ra.
 
Polgármesteri Hivatal       változatlanul:                                                 32.457.153 Ft.
 
Óvodai Intézmény             csökkent: -65.241 Ft-tal                                24.336.428 Ft-ra.
      
Humánsegítő                                 növekedett +1.813.217 Ft-tal                               69.800.107 Ft-ra.
 
OPSKMM                         növekedett +167.749 Ft-tal                           8.316.570 Ft-ra
 
Dologi  kiadások  előirányzata  Mezőberény  Város  Önkormányzata  és  intézményei  tekintetében
összevontan csökkent: -628.731 Ft-tal, így összesen 1.671.837.570 Ft-ra változott.
 
Dologi kiadások intézményenként:
 
Önkormányzat                                   csökkent:-1.475.816 Ft-tal                1.321.103.640 Ft-ra.
A változás okai:
 
- Mezőgazdasági készlet értékesítése: édes burgonya                       +400.000 Ft.
-  Erdőgazdálkodási  pályázat:  Boldishát:  Kiadási  átcsoportosítás:  dologi  kiadási  előirányzat
csökkentése terhére (trágyázás, szántás, egyéb munkák) a beruházási
kiadások előir. megemelése /(Facsemete, vás. és kerítés építése,)         -1.500.000 Ft.
- Frey Ádám utcánál található Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá
tevő nádvágás elvégzésére fedezet biztosítás                        +400.000 Ft
- Köztemetőbe járdaépítési munkák beruházási ei. fedezetére:             -4.000.000 Ft
-  Boldisháti  erdőtelepítési  pályázatból  megvalósult  kerítés  lebontásához,
 a bontási munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás                                      +2.806.700 Ft
-  Határon  túli  magyarok  egyéb  támogatása:Bethlen  Gábor  pályázat  átcsoportosítás
 a  pályázati  elszámolás  szerinti  teljesítésnek  és  jogcímeknek  megfelelően
 személyi juttatási és munkaadókat terhelő jár. csökkentés terhére a
dologi kiadási. előirányzat megemelése                                                 +210.140 Ft
-  Kodály  úti  óvoda  bővítése-tornaszoba:  TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00002
 Használatba  vételi  eng.  eljárás  lefolytatásához  és  rehabilitációs  szakmérnöki  szolgáltatás
biztosításához fedezet biztosítás:                                                                +370.000 Ft
- 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján:
( szünidei gyermekétkeztetés támogatásának visszafizetése)                     -262.656 Ft
-  Bölcsődei  férőhelyek  kialakítása,  bővítése  TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011
 részletező  számon  belül  a  Közbeszerzési  Értesítőben  történő  közzététel
 díjára fedezet biztosítás                                                                                                       +100.000
Ft
 
Polgármesteri Hivatal                                    változatlanul:                                     39.406.194 Ft.
 
Óvodai Intézmény                              csökkent: -126.620 Ft-tal                  19.597.074 Ft-ra.
Ok: 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján:
Óvoda működtetési támogatás csökkentése mellett a dologi
kiadások előirányzatának csökkentése:                                                                   -126.620 Ft,
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Humánsegítő                                                  csökkent:  -12.406.593  Ft-tal                               
233.441.529 Ft-ra
Oka:
- Szakmai anyagok beszerzéséhez (nappali ellátás és támogató szolgálat)
fedezet bizt.                                                                                            +3.400.000 Ft
- 2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján, dologi előirányzatok
megemelése( családsegítés, bölcsődei ellátás, házi segítség nyújtás)  +1.584.962 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére beruházási előirányzat
emelése.( Idősek otthona, bölcsőde, közétkezési központ)                    -16.236.255 Ft
-  Dologi  kiadási  előirányzatok  csökkentése  terhére  Beruházási  előirányzatra
átcsoportosítás:Bélmegyeri nappali ellátás, házi segítség nyújtása)          -1.931.300 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Kamuti
nappali ellátás, )                                                                -1.121.000 Ft
-  Család segítséghez  dologi  kiadási  előirányzat  biztosítása(  kerítés  javítása,  nyílászárók festése,
egyéb dologi kiadások teljesítéséhez.)                                      +1.312.000 Ft
-  Nappali  ellátáshoz dologi kiadási előirányzat biztosítása( riasztó rendszer javítása,  nyílászárók
festése, egyéb dologi kiadások teljesítéséhez.)                   +585.000 Ft
 
OPSKMM                                                      nőtt: +13.380.298-tal                                    58.289.133
Ft-ra.
Oka:
- Rendezvényekre  és a Berény napok lebonyolításához biztosított
 dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére előirányzat biztosítás
Műv.központ, Könyvtár, Múzeum kiadás teljesítésére:                         -1.300.000 Ft
- Egyéb dologi kiadási előirányzatok teljesülése:
Műv.központ, Könyvtár, Múzeum :                                                        +523.136 Ft
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:
TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : egyéb szolg. és fizetendő Áfa telj.                      +9.990.962 Ft
- Egyéb kiadói tevékenységből származó működési bevétel emelés
mellett a dologi kiadási előirányzatok megemelése:                                           +166.200 Ft
- 2022. évi Berényi Napok lebonyolításához, előszerződések megkötéséhez
fedezet biztosítás a 2021. évi i tartalék terhére                                     +4.000.000 Ft
 
Ellátottak  pénzbeli  juttatása  előirányzata  Mezőberény  Város  Önkormányzata  és  intézményei
tekintetében összevontan csökkent:-3.400.000 Ft-tal és 29.363.000 Ft-ra változott.
 
Önkormányzatnál                   csökkent:-3.400.000 Ft-tal                            29.363.000 Ft.
Oka:  A Kormányzati  funkciók  teljesítés  adata  alapján,  az  előirányzatok  igazítása:  Rendkívüli
települési  támogatás:+2.099.000  Ft,  iskolakezdési  támogatás:-2.450.000  Ft,  temetési  köcsön:-
949.000 Ft, felső oktatási intézményben tanulók támogatása: -400.000 Ft, gyermek intézmények
étkezési térítése:-100.000 Ft, lakhatási támogatás:-1.000.000 Ft, hozzátartozó ápolási támogatása: -
600.000 Ft,
 
Polgármesteri Hivatalnál                   változatlanul                                      0 Ft.
 
Egyéb  működési  célú  kiadások  Mezőberény  Város  Önkormányzata  és  intézményei  tekintetében
csökkent: -57.956.700 Ft-tal, 351.487.659 Ft-ra.
 
Ezen belül:
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Elvonások, befizetések sor : összevontan önkormányzati szint: változatlanul:19.017 Ft.
 
Elvonások, befizetések sor : Önkormányzatnál:változatlanul:19.017 Ft.
 
A  Működési  célú  visszatérítendő  támogatások,  kölcsönök  nyújtása  ÁHT-n  belülre  soron  az
előirányzaton nincs változás, azaz maradt 0 Ft.
 
Egyéb működési célú tám. ÁHT. - n belülre előirányzata nőtt:350.000 Ft-tal és : 2.169.285 Ft.-ra
változott: 
A változás az Önkormányzatot érinti: növekedés: 350.000 Ft-tal és 1.578.207 Ft-ra változott:
NNÖ részére egyéb működési támogatás biztosítása:350.000 Ft
 
/ Ebből: Önk.: 1.578.207 Ft, OPSKMM: 585.241 Ft , Mezőberény Város Óvodai Intézménye: 5.837
Ft /
 
Egyéb működési célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzata növekedett:+14.750.000 Ft-tal  és
80.155.962 Ft-ra változott.
 
Intézményenként:
 
A Mezőberény Város Önkormányzatánál
nőtt:+14.750.000 Ft-tal                                               80.155.962 Ft-ra
Részleteiben:
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának egyéb műk.
célú tám. nyújtása:                                                          növekedett: 14.900.000 Ft-tal
/ Mezőberény '17 Kft nek 2021 évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása./
 
2021. évi sporttámogatásokkal kapcsolatos fedezet módosítások.
 
a 362/2021.(X.25.) sz. határozat alapján támogatás visszaérkzés és sport tartalékba helyezése
084032-0-2 Civil szervezetek programtámogatása – sportrendezvények        -150.000 Ft
 
- Berényi Gyermek FC Utánpótlás Nevelő Egyesület                   -150.000 Ft
„20 éves a Berényi Gyermek FC”
 
A Polgármesteri Hivatalnál maradt                                                                         0 Ft.
Mezőberény Város Óvodai Intézményénél maradt:                                    0 Ft.
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál változatlanul:                0 Ft.
Az OPSKMM esetén változatlanul:                                                             0 Ft.
 
A Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre sor változatlanul 0
Ft.
 
Részleteiben:
Tartalékok  módosultak                                                                   -73.056.700  Ft-tal,                                                    
269.143.395 Ft-ra. 
 
A működési tartalék esetén a változás -70.250.000 Ft, így az előirányzat 69.586.133 Ft.
Részleteiben:
- Az NNÖ részére végleges támogatás biztosítása egyéb működési célra         -350.000 Ft
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-  Használatbavételi  engedélyezési  eljárás  lefolytatásához  fedezet
 biztosítás (Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba                                        -2.500.000 Ft
- Frey Ádám utcánál található Mezőberényi I. sz. záportározót geodéziai felmérésekre alkalmassá
tevő nádvágás elvégzésére fedezet biztosítás                                  -400.000 Ft
- 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítás                   -14.900.000 Ft
-  2022.  évi  Berényi  Napok lebonyolításához,  előszerződések  megkötéséhez  fedezet  biztosítás  a
2021. évi költségvetés általános működési tartalék terhére         -4.000.000 Ft
-  Bölcsődei  férőhelyek  kialakítása,  bővítése  TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00011
 részletező  számon  belül  a  Közbeszerzési  Értesítőben  történő  közzététel
 díjára fedezet biztosítás                                                                                       -100.000 Ft
-  Pályázat keretében megvalósult  fejlesztés kapcsán, a pályázatban nem elszámolható szükséges
rehabilitációs  szakmérnöki  szolgáltatás  beszerzésére és  a  használatbavételi  engedélyezési  eljárás
lefolytatására  fedezet  biztosítás
 (Kodály úti óvoda bővítése – tornaszoba)                                                          -300.000 Ft
-  HIPA bevétel  várható további  változása miatt  a  várható visszafizetési  kötelezettség fedezetére
működési tartalék elkülönítése                                       +/-8.461.343 Ft
-  HIPA bevétel  várható további  változása miatt  a  várható visszafizetési  kötelezettség fedezetére
működési tartalék elkülönítése                                                     -44.450.000 Ft
-  A  Települési  önkormányzatok  szociális  és  gyermekjóléti  feladatainak  egyéb
 támogatásának rész felhasználása                                                                    -3.400.000 Ft
-  A  települési  önkormányzatok  szociális  és  gyermekjóléti  feladatainak  egyéb
 támogatásának  rész  felhasználása,  egyéb  nem  intézményi  ellátások  előirányzat
 terhére tartalék feltöltés                                                                               +/-3.400.000 Ft
-  I.  890-18/2021.  ügyirat  számú  fel  nem  használt  támogatás  elkülönített
 sporttartalékba helyezése                                                                                   +150.000 Ft
 
A felhalmozási tartalék                     csökkent:-2.806.700 Ft-tal                199.557.262 Ft-ra.
Részleteiben:
 
-  Boldisháti  erdőtelepítési  pályázatból  megvalósult  kerítés  lebontásához,
 a bontási munkák elvégzéséhez fedezet biztosítás                                                  -2.806.700 Ft
 
Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
 
Beruházási  kiadások  előirányzata  Mezőberény  Város  Önkormányzata  és  intézményei  esetében
összevontan nőtt : 67.955.183 Ft-tal 3.852.180.016 Ft-ra.
 
Azaz Intézményenként:
 
Önkormányzat                                                nőtt:    +7.930.000  Ft-tal                              
3.772.190.674  Ft-ra,
Részleteiben a változás:
-  Erdőgazdálkodási  pályázat:  Boldishát:  Kiadási  átcsoportosítás:  dologi  kiadási  előirányzat
csökkentése  terhére  a  beruházási  kiadások  előir.  megemelése  (Facsemete  vásárlás  és  kerítés
építése,)                                             +1.500.000 Ft.
- Köztemetőbe járdaépítési munkákra beruházási ei. biztosítása:         +4.000.000 Ft
-  Kodály  úti  óvoda  bővítése-tornaszoba:  TOP-1.4.1.-16-BS1-2017-00002
 Használatba vételi eng. eljárás lefolytatásához fedezet biztosítás:       +2.430.000 Ft
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Polgármesteri Hivatal                                   változatlanul                                      5.750.000 Ft,
 
Óvodai Intézmény                              változatlanul                                      5.960.302 Ft.
 
OPSKMM                                          növekedett:+39.233.628 Ft-tal                      41.322.730 Ft-ra
Oka:
- Kulturális rendezvény pavilon létesítése Mezőberényben:
TOP-7.1.1.-06-H 043-1 : ingatlan létesítéséhez fedezet biztosítása.          +38.775.535 Ft
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez
fedezet biztosítása                                                                                         +42.000 Ft
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez
fedezet biztosítása, múzeum felújítási előirányzat csökkentése terhére      +55.744 Ft
-  Művelődési  központ  üzemeltetéshez  Egyéb  tárgyi  eszközök  beszerzéséhez:(  gimbal,  hangfal
konténer, vasaló ) fedezet biztosítása                                              +185.000 Ft
- Könyvtár üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez: (dokumentum és könyv szkenner)
fedezet biztosítása                                                                         +175.349 Ft
 
Humánsegítő                          növekedett :+ 20.791.555 Ft-tal                    26.956.310 Ft-ra.
Oka:
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez: munkaeszközök vásárlása
házi segítség nyújtáshoz, fedezet biztosítása.                                         +360.000 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére beruházási előirányzat
emelése.( Idősek otthona: elektromos beteg ágyak, szárítógép stb, bölcsőde:gyerekjátékok, klíma,
germicid lámpák stb, közétkezési központ:konyhai eszközök,fagyasztó ládák,
dagasztógép,hűtőszekrények, húsdarálógép stb.)                                   +16.236.255 Ft
- Dologi kiadási előirányzatok csökkentése terhére Beruházási előirányzatra átcsoportosítás:Kamuti
nappali ellátás: bútorzat, fotelek, kerékpárok,
 porszívó, egyéb eszközök)                                                                         +1.121.000 Ft
-  Dologi  kiadási  előirányzatok  csökkentése  terhére  Beruházási  előirányzatra
átcsoportosítás:Bélmegyeri nappali ellátás: székek, szekrény, klíma, egyéb,
 házi segítség nyújtása: laptop, monitor,kerékpár)                                    +1.931.300 Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez előirányzatok biztosítása
( családsegítés: tároló, 3 db fogas beszerzése, nappali ellátás: gépek berendezések
beszerzése, étkeztetés: rozsdamentes eszközök beszerzése)                     +1.143.000 Ft
 
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat
csökkent: -25.655.948 Ft-tal 375.570.730 Ft-ra.
 
Azaz Intézményenként:
 
Önkormányzat                                   csökkent: -25.955.034 Ft-tal                         360.857.419 Ft-ra.
 Oka: Általános Iskola Luther tér 1.sz. energetikai korszerűsítés:
TOP-3.2.1.-16-BS1-2018-00089: a támogatás visszafizetése mellett
a felújítási kiadási előirányzatot is csökkenteni szükséges:                     -25.955.034 Ft
 
Polgármesteri Hivatal                        változatlanul                                                  3.300.000 Ft.
 
Óvodai Intézmény                  maradt                                                            0 Ft.
 
OPSKMM                                          nőtt:+299.086 Ft-tal                                      1.589.086 Ft-ra
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Oka:
- Múzeum üzemeltetéshez Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez
fedezet biztosítása, múzeum felújítási előirányzat csökkentése terhére       -55.744 Ft
- Művelődési központ üzemeltetéshez ingatlan felújításához:( két iroda lambériázása,
 laminált parkettázása) fedezet biztosítása                                                    +354.830 Ft
 
Humánsegítő                          változatlanul                                                 9.824. 225 Ft
 
Az  Egyéb  felhalmozási  kiadások  előirányzata  az  önkormányzat  és  intézményei  tekintetében
változatlanul: +1.576.929 Ft.
 
Ezen belül:
Önkormányzat                                   változatlanul:                                                +1.576.929 Ft,
 
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülre előirányzat.
változatlanul: +198.000 Ft.
Önkormányzat:
 
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n kívülre előirányzat.
változatlanul: +1.378.929 Ft.
Önkormányzat
 
A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,  kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre előirányzat
változatlanul 0 Ft.
 
A Felhalmozási  célú  visszatérítendő  támogatások,  kölcsönök  nyújtása  Áht-n  kívülre  előirányzat
összességében maradt 0 Ft.
Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlan 0 Ft.
 
Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:
 
Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél
megadott összeggel változott azaz +25.283.562 Ft-tal +976.232.503 Ft-ra növekedett.
 
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +34.469.689
Ft.
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