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

Mezőberény Város Önkormányzatának 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.22.) 
önkormányzati rendelete 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: 8 734 077 109 Ft   
Kiadások: 8 734 077 109 Ft   
Az intézményfinanszírozás összege: 991 500 586 Ft   
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:   
Bevételek: 7 742 576 523 Ft   
Kiadások: 7 742 576 523 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 6 102 214 286 Ft-ban, a 2021. évi költségvetési 
kiadásokat 7 708 106 834 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 8 734 077 109 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: 6 102 214 286   
1. Működési költségvetés bevételei 2 768 336 565   
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 1 333 867 796   
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai 1 054 983 075   
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   
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. 504 847 398   
Ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám. 399 876 292   
 Gyermekétkeztetési feladatok tám. 104 971 106   
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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 277 761 063   
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. 277 761 063   
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. 86 198 240   
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 46 614 526   
1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i 118 741 071   
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 249 427 410   
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 44 000 000   
1.2.4.1. Építményadó 8 800 000   
1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója 34 550 000   
1.2.4.3. Telekadó 650 000   
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói 193 205 000   
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók 192 560 000   
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 645 000   
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek 11 952 410   
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 7 857 410   
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 325 000    
1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók 0   
1.2.6.8. Egyéb települési adó 3 670 000   
1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék 0   
1.3. Működési bevételek 1 182 644 972   
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök 2 396 387   
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   
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   
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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 1 210 000   
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 300 000   
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 3 333 877 721   
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 3 301 942 681   
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 193 211 709   
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások 193 211 709   
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 3 108 730 972   
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 1 561 264   
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások 0   
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   
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2.2. Felhalmozási bevételek 31 890 444   
2.1.1. Immateriális javak értékesítése 0   
2.1.2. Ingatlanok értékesítése 31 476 743   
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 44 596   
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 44 596   
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 867   
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 2 631 862 823   
1. Belföldi finanszírozás bevételei 2 631 862 823   
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 991 500 586   
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” 

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: 
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„(1) Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének összes kiadását 8 734 077 109 Ft-ban 
határozza meg. 

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint 
határozza meg:   
adatok Ft-ban   
I. Költségvetési kiadások: 7 708 106 834   
1. Működési költségvetési kiadások 3 316 254 175   
1.1. Személyi juttatás 990 471 337   
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 155 506 426   
1.3. Dologi kiadások 1 680 670 034   
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása 29 363 000   
1.5. Egyéb működési célú kiadások 460 243 378   
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 377 899 114   
2. Felhalmozási kiadások 4 391 852 659   
2.1. Beruházások 3 850 704 676   
2.2. Felújítások 539 571 054   
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 1 025 970 275   
1. Belföldi finanszírozás kiadásai 1 025 970 275   
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0   
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0   
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 0   
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 34 469 689   
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 991 500 586   
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése 0   
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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 13. melléklet lép. 

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

(14) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
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(15) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 

(16) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. 

(17) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 

(18) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 

(19) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 

(20) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. 

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

(22) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 

(23) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 

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

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

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

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

(28) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 15/E. melléklete helyébe a 29. melléklet lép. 

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

(30) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 16/B. melléklete helyébe a 31. melléklet lép. 

(31) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 17/A. melléklete helyébe a 32. melléklet lép. 
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(32) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 17/B. melléklete helyébe a 33. melléklet lép. 

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

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

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

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

(37) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 18/E. melléklete helyébe a 38. melléklet lép. 

(38) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 39. melléklet lép. 

(39) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 40. melléklet lép. 

(40) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 41. melléklet lép. 

(41) A Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 2/E. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

5. § 

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

Siklósi István 
polgármester 

Dr. Kállai-Csarnai Judit 
jegyző 
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1. melléklet 

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



13 

5. melléklet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„10. melléklet 
(A melléklet szövegét a(z) 10.sz. melléklet_2021.VI.mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)” 
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21. melléklet 

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

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



31 

23. melléklet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



46 

38. melléklet 

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

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



48 

40. melléklet 

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

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

Mezőberény Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet VI. számú módosításának 
szöveges indoklása 

  
  
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, továbbá a 
kötelező év végi záró előirányzat korrekciók elvégzése miatt van szükség. 
  
A beépítésre kerülő határozatok az alábbiak: 
430/2021.(XI.29) sz., 431/2021.(XI.29) sz., 432/2021.(XI.29) sz., 433/2021.(XI.29) sz., 
436/2021.(XI.29) sz., 438/2021.(XI.29) sz., 463/2021.(XII.20) sz., 465/2021.(XII.20) sz., 
467/2021.(XII.20) sz., 474/2021.(XII.20) sz., 489/2021.(XII.20) sz., továbbá a 2022. január havi 
előzetesen beterjesztett határozatok: 4 db. 
  
Ezek alapján részleteiben: 
  
A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +307.944.691 Ft-tal, 8.734.077.109 Ft-ra 
emelkedett. 
  
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város 
Önkormányzata összevont költségvetésében +25.194.182 Ft-tal 1.333.867.796 Ft-ra növekedett. 
  
Intézményenként: 
  
Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 
(B:1+B:12+B:16) +27.818.436 Ft-tal 1.215.427.376 Ft-ra növekedett. 
  
Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata (B:1) +15.268.083 Ft-tal 
1.054.983.075 Ft-ra emelkedett. 
  
Részleteiben: 
 A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása: B111 változatlanul: 248.696.646 Ft 
A Települési önk. egyes köznevelési feladat tám. (B112): változatlanul: 169.827.130 Ft. 
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása: B1131 +12.749.035 
Ft-tal nőtt és 399.876.292 Ft-ra változott. 
2021 évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +4.292.000 Ft (Szakosított ellátás: 
2.266.000 Ft, Bölcsődei üzemeltetés: 2.026.000 Ft) 
2021. október, november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +919.148 Ft, 2021. október, 
november havi összevont szociális ágazati pótlék: +7.537.887 Ft, 
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 
(B1132) +2.519.048 Ft-tal nőtt és 104.971.106 Ft-ra változott. 
2021. évi támogatás változás októberi felmérés alapján: +2.519.048 Ft (intézményi 
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ) 
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai (B114): változatlanul: 24.092.324 Ft 
Az Önkormányzatok működésének támogatásai (B115) változatlanul: 105.822.686 Ft 
Elszámolásból származó bevételek (B116): változatlanul: +1.696.891 Ft. 
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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): 
+9.926.099 Ft-tal 277.761.063 Ft-ra emelkedett. 
Ebből: Mezőberény Város Önkormányzata: nött: +12.550.353 Ft-tal és 159.320.643 Ft-ra változott . 
  
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: nőtt 11.469.565 
Ft-tal és 85.269.455 Ft-ra változott. 
Mintaprogramok előlegeinek biztosítása bevételek felhasználása: 11.469.565 Ft 
  
A Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása nőtt 1.080.788 Ft-tal és: 57.750.788 
Ft-ra változott. 
Város- és községgazdálkodás bevétel emelése (tartalékba helyezés): 1.080.788 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 Ft. 
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 nőtt 318.010 Ft-tal és 9.646.460 Ft-ra változott. 
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás előirányzata nőtt 318.010 Ft-tal és 
9.646.460 Ft-ra változott. 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás előirányzatának emelése: 318.010 Ft-tal. 
  
Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások Áht.-n belülről előirányzata nőtt:383.456 Ft-
tal és 26.334.081 Ft-ra változott 
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás: nőtt:383.456 Ft-tal és 5.693.019 Ft-ra 
változott. 
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás előirányzatának emelése: 383.456 Ft-tal. 
  
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok támogatása: változatlanul: 20.641.062 Ft. 
A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások Áht.-n belülről 
előirányzata csökkent: -3.325.720 Ft-tal és 64.746.663 Ft-ra változott. 
- Védőnői szolgálat, előirányzat változás átcsoportosítással: -3.302.000 Ft 
- Iskola egészségügyi ellátás előirányzatok év végi rendezése: -6.000 Ft 
- Otthoni szakápolás előirányzatok év végi rendezése: -17.720 Ft 
  
Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás előirányzata: csökkent: -
3.325.720 Ft-tal és 14.806.417 Ft-ra változott. 
A Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú végleges támogatás előirányzata: 
változatlanul: 49.940.246 Ft. 
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A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében nőtt: 80.082.410 Ft-tal és 249.427.410 Ft-ra 
változott.. 
  
Az Önkormányzatnál nőtt: 80.082.410 Ft-tal és 249.327.410 Ft-ra változott. 
  
- építményadó bevétel csökkent 500.000 Ft-tal és 8.800.000 Ft-ra változott. 
- magánszemélyek komm. adója bev. nőtt 4.550.000 Ft-tal és 34.550.000 Ft-ra változott. 
- iparűzési adó bevétel. nőtt 72.560.000 Ft-tal és 192.560.000 Ft-ra változott. 
- idegenforgalmi adó bevétel nőtt 245.000 Ft-tal és 645.000 Ft-ra változott. 
- egyéb bírság bevétel nőtt 100.000 Ft-tal és 325.000 Ft-ra változott. 
- egyéb települési adók bevétele nőtt 2.770.000 Ft-tal és 3.670.000 Ft-ra változott. 
- igazgatási szolgáltatási díjak bevétele nőtt 357.410 Ft-tal és 7.857.410 Ft-ra változott. 
- a magánszemélyek jövedelem adói előirányzata változatlanul: 270.000 Ft 
- telek adó bevétele előirányzata változatlanul: 650.000 Ft 
  
A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 100.000 Ft az előirányzat. 
  
A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten nőtt +13.176.665 Ft-tal és 
1.182.644.972 Ft-ra változott. 
  
Intézményenként bemutatva: 
  
Az Önkormányzatnál                         11.979.580 Ft-tal nőtt                                    944.467.735 Ft-ra. 
Oka: 
- Közfoglalkoztatási mintaprogramokhoz kapcsolódó készletértékesítések bevétel emelése: 646.600 
Ft 
- Vagyonnal való gazdálkodás, szolgáltatási bevételek tartalékba helyezése: 211.890 Ft 
- Város- és községgazdálkodás szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése (+ÁFA és ÁFA 
visszatérítés bevétele): 696.300 Ft 
- Vagyonnal való gazdálkodás, bérleti díj és ÁFA bevétel emelése: 5.532.103 Ft 
- Szociális bérlakások lakbér, ÁFA és ÁFA visszatérítés bevétel emelése: 880.560 Ft 
- Nem szociális bérlakások lakbér, ÁFA és ÁFA visszatérítés bevétel emelése: 2.222.886 Ft 
- Közvetített szolgáltatások bevétel emelése: 700.449 Ft 
- Köztemető fenntartás és működtetés bevételi előirányzat emelése: 84.041 Ft 
- Garázssor létesítése ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése: 310.500 Ft 
- Önkormányzatok igazgatási tevékenységénél kapott kamat tartalékba helyezése: 344.103 Ft 
- Város- és községgazdálkodás bevétel emelés tartalékba helyezése: 20.508 Ft 
- Önkormányzatok igazgatási tevékenységénél közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése: 
329.640 Ft 
  
A Polgármesteri Hivatalnál             257 Ft-tal nőtt                                               4.247.170 Ft-ra. 
- Nyitott terek (TOP-7.1.1.-16-2016-00043) kapott bankkamat miatt átcsoportosítás: 257 Ft 
  
Az Óvodai Intézménynél                    32.682 Ft-tal nőtt                                          417.895 Ft-ra. 
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál kamatbevételi előirányzat emelése: 46 Ft 
- Óvodai nevelés ellátás működtetési feladat ellátásainál közüzemi díj visszatérítése: +32.636 Ft 
  
Az OPSKMM esetén                          +111.146 Ft-tal nőtt                         7.484.440 Ft-ra. 
Oka: 
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- Közművelődés–közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ, előirányzat 
átcsoportosítás: +19.380 Ft 
- Közművelődés–közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, bevételi előirányzat rendezés: 
+3.500 Ft 
- Könyvtári szolgáltatás bevételi előirányzat felhasználása: -273.615 Ft 
- Közművelődés–közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Művelődési Központ üzemeltetés 
bevételi előirányzat rendezése: -277.800 Ft 
- Egyéb kiadói tevékenység bevételi előirányzat rendezés: +215.740 Ft 
- Könyvtári szolgáltatás-könyvtár üzemeltetés bevételi előirányzat rendezése: +384.681 Ft 
Múzeumi kiállítási tevékenység bevételi előirányzat rendezése: +83.884 Ft 
- Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvántartás bevételi előirányzat rendezése: -44.624 Ft 
  
A Humánsegítő esetében                   1.053.000 Ft-tal nőtt                          226.027.732 Ft. 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke bölcsődei gyermekétkeztetés előirányzat rendezés: 
 -174.353 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előirányzat rendezés: 
 -20.340 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke bölcsődei ellátás előirányzat rendezés: -106.700 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke munkahelyi étkeztetés előirányzat rendezés: -2.035.154 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke nappali ellátás előirányzat rendezés: -3.937.256 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke házi segítségnyújtás előirányzat rendezés: -3.741.977 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke időskorúak bentlakásos ellátása előirányzat rendezés: 
 -2.237.177 Ft 
- Egyéb szolgáltatások ellenértéke ÁFA-val és Város- és községgazdálkodás előirányzat rendezés: 
+15.304.957 Ft 
- Közvetített szolgáltatások ellenértéke Város- és községgazdálkodásnál szolgáltatások bevétel 
kiesése: -5.099.000 Ft 
- Időskorúak bentlakásos ellátásánál ellátási díjak többletbevétele: +3.100.000 Ft 
  
A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat 300.000 Ft-tal nőtt: és 2.396.387 Ft-ra 
változott 
  
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        300.000 Ft-tal nőtt                 300.000 Ft-ra. 
Oka: Időskorúak bentlakásos ellátásához pénzeszköz átvétel: 300.000 Ft 
  
A Felhalmozási célú támogatások Áht.-n belül (összevontan) előirányzata összességében -
157.852.281 Ft-tal nőtt és 3.301.942.681 Ft-ra változott. 
  
Az Önkormányzatnál az előirányzat +157.852.281 Ft-tal nőtt és 3.262.467.246 Ft-ra változott. 
Oka: 
Részleteiben: 
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Az Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célra biztosított támogatások előirányzata 
 -6.147.719 Ft-tal csökkent és +1.561.264 Ft-ra változott. 
Közfoglalkoztatási mintaprogramok előleg biztosításával kapcsolatos csökkentés: -6.147.719 Ft-tal 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat 
változatlanul: 3.067.694.273 Ft 
  
Felhalmozási célú központi támogatások előirányzata nőtt:164.000.000 Ft-tal és 193.211.709 Ft-ra 
változott. 
/Mezőberényi piac felújításának támogatása: 164.000.000 Ft/ 
  
A Polgármesteri Hivatal                    változatlanul                          0 Ft. 
  
Az Óvodai Intézménynél                   változatlanul                          0 Ft. 
  
Az OPSKMM esetén                         változatlanul                          39.475.435 Ft. 
Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok felhalmozási célú tám. bevételi előirányzat 
változatlanul: +39.475.435 Ft 
  
A Humánsegítő Szolgálatnál                        változatlanul                          0 Ft. 
  
A Felhalmozási bevételek előirányzata +16.070.203 Ft-tal nőtt:  31.890.444 Ft-ra változott. 
  
Az Önkormányzatnál                                    +16.070.203 Ft-tal nőtt:       31.890.444 Ft-ra változott. 
  
Oka:  Ingatlan értékesítési bevételek tartalékba helyezése: 16.070.203 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. 
  
A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 867 Ft-tal nőtt és: 44.596 Ft-ra változott 
  
Az Önkormányzatnál                    867 Ft-tal nőtt                                    +44.596 Ft-ra. 
- Csatornamű bevételeinek felhasználása: 867 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. 
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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. 
  
Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +15.268.083 Ft-tal növekedett 991.500.586 
Ft-ra. 
Az alábbi bontásban: 
  
Polgármesteri Hivatal       változatlanul                                      235.983.684 Ft. 
Óvodai Intézmény             változatlanul                                      197.593.706 Ft. 
OPSKMM                         változatlanul                                      81.947.960 Ft. 
Humánsegítő                                 nőtt: +15.268.083 Ft-tal                    475.975.236 Ft-ra. 
  
A Kiadások főösszege a bevételekével megegyezően nőtt +307.944.691 Ft-tal +8.734.077.109 
Ft-ra. 
  
A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek: 
  
Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek +11.124.524 Ft-tal 990.471.337 Ft-ra. 
  
Intézményenként: 
  
Önkormányzat                                   nőtt: +3.156.910 Ft-
tal                                              155.547.419 Ft-ra 
Oka: 
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok előlegének biztosítása, illetve egyes bevételek felhasználása, 
tartalékba helyezése: 3.156.910 Ft 
  
Polgármesteri Hivatal                       változatlanul                                                  189.827.620 Ft. 
  
Óvodai Intézmény                  +237.727 Ft-tal nőtt:                                     160.578.078 Ft-ra. 
Okok: 
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásnál közfoglalkoztatási támogatásból előirányzat emelés: 
237.727 Ft 
  
Humánsegítő                          nőtt: +7.323.122 Ft-tal                                              435.694.717 Ft-ra. 
Okok: 
- Törvény szerinti illetményeknél az év végi rendezőtételek és az igazgatás közvetett kiadásainak 
felosztása tételesen, összes változás: 0 Ft 
- 2021. évi október, november havi összevont szociális ágazati pótlék: +6.527.324 Ft 
- 2021. évi október, november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +795.798 Ft 
  
OPSKMM                                          nőtt: +406.765 Ft-tal                                     +48.823.503 Ft. 
Okok: 
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- Közfoglalkoztatás bevételi előirányzat emeléséből: +355.876 Ft 
- Múzeumi kiállítási tevékenység bevételi előirányzat emeléséből: +18.000 Ft 
- Könyvtár állomány gyarapítás előirányzat emeléséből: +32.889 Ft 
  
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások nőttek +1.438.917 Ft-tal 155.506.426 
Ft-ra. 
A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a 
szükséges belső korrekciók szerint módosultak. 
  
Intézményenként: 
  
Önkormányzat                   nőtt: +203.416 Ft-tal                                     19.360.667 Ft-ra. 
  
Polgármesteri Hivatal       változatlanul:                                                32.457.153 Ft. 
  
Óvodai Intézmény             nőtt +80.283 Ft-tal                                        24.416.711 Ft-ra. 
       
Humánsegítő                                 növekedett +1.116.193 Ft-tal                               70.916.300 Ft-ra. 
  
OPSKMM                         növekedett +39.025 Ft-tal                             8.355.595 Ft-ra 
  
Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 
összevontan nőtt: +8.832.464 Ft-tal, így összesen 1.680.670.034 Ft-ra változott. 
  
Dologi kiadások intézményenként: 
  
Önkormányzat                                   nőtt: +3.894.989 Ft-tal                      1.324.998.629 Ft-ra. 
A változás okai: 
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása bővítéséhez szakmai anyagok beszerzése ÁFA-val: 2.519.536 Ft 
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok pályázat terhére nem elszámolható kiadásokra fedezet 
biztosítás: 150.300 Ft 
-  Közutak, hidak üzemeltetésének fenntartása esetében beruházási kiadásra átcsoportosítás: 
 -1.340.129 Ft 
- Szünidei gyermekétkeztetéshez fedezet biztosítás: 50.129 Ft 
- Közvetített szolgáltatások esetében bevételi előirányzat emelésből felhasználás: 382.042 Ft 
- Az Orlai Petrics Soma által festett kép és kerete restaurálására fedezet biztosítás (Szent Margit 
zárdába vonulása): 1.000.000 Ft 
- Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása műszaki ellenőri feladat ellátásához 
fedezet biztosítás: 1.270.000 Ft 
- A Wenckheim családról szóló film elkészítéséhez fedezet biztosítás: 381.000 Ft 
- Szakmai segítő költségeinek rendezésére fedezet biztosítás: 500.000 Ft 
- Főépítészi feladatok ellátására fedezet biztosítás: 1.170.000 Ft 
- Vasúti Ipari Park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-0001) részletező számon belüli 
átcsoportosítás: 595.933 Ft 
- A Wenckheim-Fejérvári kastély északi szárnyának felújításához falkutatási munka elvégzéséhez 
kiegészítő fedezet biztosítása: 135.000 Ft 
- Köztemető fenntartás és működtetés bevételi előirányzat emeléséből felhasználás: 84.041 Ft 
- Közvetített szolgáltatások bevételi előirányzat emeléséből felhasználás: 132.137 Ft 
- Békési út 12. 10. sz. lakás értékesítése előtt közüzemi tartozások kiegyenlítéséhez fedezet 
biztosítás: 265.000 Ft 



57 

- Szociális célú bérlakáshoz kapcsolódóan a 428/2021.(XI.29.) sz. határozathoz kapcsolódó 
kiegészítő előirányzat rendezés: -3.400.000 Ft 
  
Polgármesteri Hivatal                       nőtt 257 Ft-tal:                                                          39.406.451 
Ft-ra. 
- Nyitott terek (TOP-7.1.1.-16-2016-00043) kapott bankkamat miatt átcsoportosítás: 257 Ft 
  
Óvodai Intézmény                  nőtt: 32.682 Ft-tal                                         19.629.756 Ft-ra. 
Oka: 
- Óvoda nevelés ellátás működtetési feladatai közműdíj visszatérítés bevételi előirányzat terhére 
emelése: 32.636 Ft 
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatás emeléséből: 46 Ft 
  
Humánsegítő                                      nőtt: +4.856.048 Ft-
tal                                                    238.297.577 Ft-ra 
Oka: 
- Szakmai anyagok beszerzésével kapcsolatos év végi előirányzat rendezések összesen: 4.856.048 
Ft 
Részleteiben: 
- Város- és községgazdálkodási szolgáltatás: -4.853.601 Ft 
- Támogatói szolgálat: -1.192.302 Ft 
- Munkahelyi étkeztetés: +926.234 Ft 
- Otthoni szakápolás: +619.663 Ft 
- Családsegítés igazgatás: -3.050.623 Ft 
- Laboratóriumi szolgálat: +1.504.726 Ft 
- Iskola egészségügyi ellátás: -6.000 Ft 
- Étkeztetés: +923.908 Ft 
- Tanyagondnoki szolgálat: +354.780 Ft 
- Közétkeztetési központ: +1.595.140 Ft 
- Közfoglalkoztatás: +51.000 Ft 
- Bölcsődei ellátás: +2.317.123 Ft 
- Időskorúak bentlakásos ellátása: +5.666.000 Ft 
  
OPSKMM                                                      nőtt: +48.488-tal                                           58.337.621 
Ft-ra. 
Oka: 
- Könyvtári állomány gyarapítás bevételi előirányzat emelésből szakmai anyagok beszerzése: 
+29.108 Ft 
- Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése-Művelődési Központ üzemeltetés 
előirányzat átcsoportosítás a közüzemi díjaknál: -126.261 Ft 
- Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése-Civil Fejlesztési Központ 
üzemeltetése előirányzat átcsoportosítás a közüzemi díjaknál: +145.641 Ft 
  
Ellátottak pénzbeli juttatása előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 
tekintetében összevontan változatlanul: 29.363.000 Ft. 
  
Önkormányzatnál                              változatlanul:                                     29.363.000 Ft. 
Oka: 
- Kormányzati funkciók teljesítés adata alapján, az előirányzatok igazítása, korrigálása:  Lakhatási 
támogatás előirányzatának csökkentése: - 309.302 Ft 
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Rendkívüli települési támogatás: 309.300 Ft, Tanulók strandbérlet támogatása: 2 Ft 
  
Polgármesteri Hivatalnál                  változatlanul                                      0 Ft. 
  
Egyéb működési célú kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében nőtt: 
+108.755.719 Ft-tal, 460.243.378 Ft-ra. 
  
Ezen belül: 
  
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 változatlanul: 2.169.285 Ft. 
Az Önkormányzatot érintően: változatlanul: 1.578.207 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 változatlanul: 80.155.962 Ft. 
  
Intézményenként: 
  
A Mezőberény Város Önkormányzatánál                változatlanul:             80.155.962 Ft 
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                                  +108.755.719 Ft-
tal,                                     377.899.114 Ft-ra.  
  
A működési tartalék esetén a változás +92.685.516 Ft, így az előirányzat 162.271.649 Ft. 
Részleteiben: 
- A Wenckheim-Fejérvári kastély északi szárnyának felújításához 
 falkutatási munka elvégzéséhez kiegészítésként fedezet biztosítás                       -135.000 Ft 
- Főépítészi feladatok ellátására fedezet biztosítás                                                            -1.170.000 
Ft 
-Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása                                           -611.009 Ft 
- A 428/2021.(XI.29.) sz. határozathoz kapcsolódó kiegészítő 
 előirányzat rendezés                                                                                                            +3.400.000 
Ft 
- Forgalomtechnikai eszközök beszerzése, telepítése                                                         -300.000 Ft 
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- Város- és községgazdálkodás bevételeinek tartalékba helyezése                        +1.797.596 Ft 
- Szakmai segítő költségeinek rendezésére fedezet biztosítás                                -500.000 Ft 
- Helyi adók bevételének tartalékba 
helyezése                                                                   +79.625.000 Ft 
- Mezőberény, Békési út 12. (Hrsz:3573/2/A/10) 10. sz. lakás 
 értékesítéséhez saját forrás biztosítása                                                                               -265.000 Ft 
- ,,Mezőberényi közvilágítás üzemeltetése és karbantartása” 
 műszaki ellenőri szolgáltatására fedezet biztosítás                                                            -1.270.000 
Ft 
- Szünidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása                                           -50.129 Ft 
- A Wenckheim családról szóló film elkészítéséhez fedezet biztosítás                 -381.000 Ft 
- Kapott kamat és közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése                +673.743 Ft 
- A ,,Szent Margit zárdába vonulása” című Orlai Petrics Soma által 
 festett kép és kerete restaurálására fedezet biztosítás                                                        -1.000.000 
Ft 
- Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése                                                         +3.103.446 
Ft 
- Mezőőri járulék és közigazgatási bírság tartalékba helyezése                             +457.410 Ft 
- Szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése                                                                        +20.000 Ft 
- ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése                                                                            +310.500 Ft 
- Csatornamű bevételeinek felhasználása                                                                +867 Ft 
- Továbbszámlázási bevételek tartalékba helyezése                                                           +186.270 Ft 
- A 180 és 186 D.)/2021.(VI.11.) sz. határozatokhoz kapcsolódó utólagos 
 tartalék visszapótlási kötelezettség teljesítése /mintaprogramok/                         +173.000 Ft 
- Mezőgazdasági mintaprogram bevételeinek felhasználás, 
 tartalékba helyezése                                                                                                             +2.895.829 
Ft 
- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás bevételeinek 
 tartalékba helyezése                                                                                                             +5.723.993 
Ft 
  
A felhalmozási tartalék         nőtt: 16.070.203 Ft-tal                                              215.627.465 Ft-ra. 
Részleteiben: 
- Bevételek tartalékba 
helyezése                                                                                         +16.070.203 Ft 
  
  
  
Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak: 
  
Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében 
összevontan csökkent :1.475.340 Ft-tal 3.850.704.676 Ft-ra. 
  
Azaz Intézményenként: 
  
Önkormányzat                                   csökkent:1.475.340 Ft-tal                             3.770.715.334  Ft-
ra, 
Részleteiben a változás: 
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1.-19A) előirányzat változása: 
 -2.519.536 Ft 
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- Vasúti Ipari Park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) előirányzat változása: 
 -595.933 Ft 
- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása részletezőnél forgalomtechnikai eszközök beszerzése, 
telepítése (közlekedési táblák): +1.640.129 Ft 
  
Polgármesteri Hivatal                                   változatlanul                                      5.750.000 Ft, 
  
Óvodai Intézmény                             változatlanul                                      5.960.302 Ft. 
  
OPSKMM                                                      változatlanul                                      41.322.730 Ft. 
  
Humánsegítő                                      változatlanul:                                     26.956.310 Ft. 
  
Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat 
nőtt: +164.000.324 Ft-tal 539.571.054 Ft-ra. 
  
Azaz Intézményenként: 
  
Önkormányzat                                               nőtt: +164.000.000 Ft-tal                  524.857.419 Ft-ra. 
 Oka: Mezőberényi piac felújításának támogatása: 164.000.000 Ft 
  
Polgármesteri Hivatal                                   változatlanul                                      3.300.000 Ft. 
  
Óvodai Intézmény                             maradt                                                0 Ft. 
  
OPSKMM                                                      nőtt:+324 Ft-tal                                             1.589.410 
Ft-ra 
Oka: Múzeum kiállítási tevékenység-múzeum üzemeltetésnél múzeum felújításának biztosítása 
átcsoportosítása: 324 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. 
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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 +15.268.083 Ft-tal +991.500.586 Ft-ra növekedett. 
  
Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +34.469.689 
Ft. 






















































































































































