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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági 

Bizottságának 2021. szeptember 22-én (szerdán) 1600 órától megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Az ülés helye: Városháza 15-ös számú terme 
 
Jelen vannak: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság tagjai:  

Hőgye Szabolcs bizottsági elnök, Berner Tibor, Dévényi Csilla, Molnár Péter, 
Szilágyi Tibor bizottsági tagok 

 
Jelen volt még az ülésen: Siklósi István polgármester, Körösi Mihály alpolgármester, Dr. 

Földesi Szabolcs jegyző, Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző, Dr. Fábián 
Judit titkársági referens, Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető, Dr. Burján 
Katalin, Madarászné Bereczki Zsuzsanna képviselő, Miklósik Ivett képviselő, 
Kissné Wagner Mária óvodavezető, Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ 
igazgató, Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató, Pallag Péter ügyvezető, 
Kissné Szabados Annamária könyvelő, Kiss István Lajos közterület-
felügyelő, Majoros Beáta lakásügyi előadó, Molnár Zsuzsanna pályázati 
adminisztrátor, Nagy László beruházási ügyintéző és Katona Katalin 
jegyzőkönyvvezető. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, polgármester urat, 
alpolgármester urat, jegyző urat, aljegyző asszonyt, a bizottság megjelent tagjait, 
képviselőket, intézményvezetőket és a jelenlévőket. 
 
Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, mivel 5 fő tagjából mindenki jelen van. Az 
ülés megtartásának törvényi akadálya nincs. 
 
Ismertette, hogy a jegyző Katona Katalint bízta meg a jegyzőkönyv vezetésével. 
 
Javaslatára jegyzőkönyv-hitelesítőnek Berner Tibor bizottsági tagot 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
 
Ismertette a napirendi pontokat. Kérte levenni tárgyalásról a VII/8. 4237 jelű út (Bélmegyer – 
Mezőberény) térítésmentes tulajdonjog átruházása című napirendi pontot, mert az 
előterjesztés elkészítéséhez további információ szükséges. További két bejelentést kért nyílt 
ülésen tárgyalni. Megkérdezte, hogy van-e más javaslat? /Nem volt./ Kérte, aki egyetért a 
napirendek felsorolt sorrendben történő tárgyalásával, az kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
1./ Beszámoló a mezei őrszolgálat munkájáról II/4. 
2./ 2022. évi ellenőrzési terv elfogadása III./ 
3./ Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről IV./ 
4./ Beszámoló a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról V./ 
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5./ Bérlakások helyzete 2021 első félévében, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire 
VI./ 

6./ Intézményi átcsoportosítások VII/3. 
7./ Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VII/4. 1-3. 
8./ Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének IV. számú 

módosítása VII/5. 
9./ „A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés 

támogatása 2021” (GYVRE2021) VII/8. 
10./ Erdőtelepítéshez szaporítóanyag beszerzés VII/9. 
11./ Településkép védelmére vonatkozó önkormányzati hatósági hatáskörök átruházása 

VII/10. 
12./ Egyéb bejelentés 
Zárt ülés 
1./ 217/2021. (VI.28.) határozat végrehajtása (Kft. kérdése) VIII/1. 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 

1./ Napirendi pont 
Beszámoló a mezei őrszolgálat munkájáról II/4. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte Dévényi Csilla képviselőtől, a napirend 
előterjesztőjétől, hogy ki szeretné-e egészíteni az előterjesztést? 
 
Dévényi Csilla képviselő, bizottság tag tudatta, hogy a lényeget igyekeztek leírni. 
Tájékoztatásként hozzátette, hogy jelenleg a rendelet 6 fő mezőőrt tartalmaz, de természetes 
csökkenés útján most jelenleg 4 főre redukálódott le a létszám. Egyeztettek a mezőőrökkel, és 
úgy néz ki, hogy a jelenlegi felállásban, a körzetek jelenlegi felosztásában meg tudják oldani 
ezt a feladatot. Tudják, hogy a befolyó állami támogatás, illetve mezőőri járulék nem fedezi a 
fenntartást. Célszerű lenne ezt a négy főt megtartani. Most egy elvi döntés lenne, és 
következő körben pedig a rendelet módosítását előkészítve, hogy a 6 fő, akkor 4 főben lenne 
ott is megállapítva, a körzetek változatlanul maradnának, és mindenki kapna egy-egy 
külterületi körzetet. Ez most is így van, és a zártkertet két részre bontva, két hetes váltásban 
kettesével csinálják. Úgy néz ki, hogy ez a mezőőröknek is tetszik és talán a 
kerttulajdonosoknak is. Pozitív a visszajelzés. Szeretné, hogyha a bizottság támogatná ezt az 
előterjesztést. Pénzügyi adatokat is csatoltak hozzá, hogy most hogyan állnak, illetve mi 
várható a jövő évben, ami a minimálbér függvényében alakulhat. Ha van kérdés, akkor 
szívesen válaszol. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy hogyan áll a földtulajdonosok által 
befizetett mezőőri járuléknak a beszedése? 
 
Dévényi Csilla képviselő, bizottsági tag tudomása szerint már egyre kisebb az a %-a, ahol 
nem sikerült felderíteni a tulajdonosokat. Véleménye szerint az elmúlt években sokat javult a 
mezőőri járulék beszedési morálja. Hátralékról most nem kaptak adatot, de azokat is 
igyekeznek behajtani. Tehát ezt az összeget, ami egy év alatt befolyik, még növeljék, ebbe 
már nem sok plusz van. Ezzel lehet kalkulálni, ami most 2020-ban, 2021-ben is befolyt. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, feltette szavazásra a határozati 
javaslatokat. 
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A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
42/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja a mezei őrszolgálat munkájáról beszámolót. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
43/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja, hogy „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 7/1998. 
(V.29.) MÖK rendelet felülvizsgálatát rendeli el 2022. január 1-i hatályba lépéssel. A 
rendeletmódosítás terjedjen ki a szolgálatot ellátó személyek létszámára, valamint a 
feladatellátás jelenlegi formájának rögzítésére.”. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

2./ Napirendi pont 
2022. évi ellenőrzési terv elfogadása III./ 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. Megkérdezte jegyző úrtól, 
hogy van-e kiegészítése az anyaghoz? 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző nem szeretné kiegészíteni. A 4 éves ciklusterv alapján készült, 
amik éppen következnek. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés? /Nem volt./ Kérte, hogy 
szavazzanak. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
44/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
elfogadásra javasolja Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi éves ellenőrzési tervét. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

3./ Napirendi pont 
Beszámoló a Mezőberény Város Közterület-felügyeletének tevékenységéről IV. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte jegyző úrtól, hogy van-e hozzáfűznivalója a 
leírtakhoz? 
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Dr. Földesi Szabolcs jegyző elmondta – hétfői bizottsági ülésen is elhangzott -, hogy az 
érzékelhető, hogy átalakultak az életviszonyok és nagyon megnőttek a szomszédjogi 
problémák. A lakosság elvárja, hogy kezeljék akkor is, hogyha adott esetben nem biztos, hogy 
a hivatal volna ennek az elsődleges forrása, sokkal inkább a szomszédoknak kellene valami 
úton-módon egymással megoldania a problémát. Ez sok esetben birtokvitába csap át. Jó 
példák is vannak, amikor a szomszéd a mellette üresen álló háznak az utcafrontján időnként 
lenyírja a füvet, és úgy van vele, hogy még annak a 20 m-nek a tisztántartását is elvégzi. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
 
Dévényi Csilla képviselő, bizottsági tag elmondta, hogy a tegnapi bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy egy közterület-felügyelőjük van, egyre több a feladat, és épp a mai eset 
kapcsán felmerült benne, hogy a hatékonyságot nem-e növelné, hogyha kaphatna esetleg egy 
gyorsabb járművet, amivel a helyszínre tudna érni? Nem kis település Mezőberény, azt 
naponta többször át kell járni kerékpárral. Tehát akár motor, amihez üzemanyag is kellene, 
vagy akár egy hatékonyabb elektromos kerékpár kellene. Kérdése, felvetődött-e ilyesmi? 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző tudatta, hogy a közterület-felügyelőnek van szolgálati motorja. 
Van, hogy motorral jár, van, hogy biciklivel jár. Ezt ő dönti el, hogy éppen milyen típusú 
ügyet akar intézni. Előfordulhat, hogy épp, amikor biciklizik, akkor találkozik egy olyan 
szituációval, hogy jó lenne, ha nála lenne a motorja. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag többször találkozik azzal a problémával, hogy az 
utcaszéleken, közterületen építési törmeléket helyeznek el a lakosok. Valaki kirakja a tégláját, 
az egyéb törmeléket. Megkérdezte, hogy ezzel mit tudnak csinálni, illetve mi történik azután, 
amikor ilyet találnak a városban? 
 
Kiss István Lajos közterület-felügyelő elmondta, hogy felszólítás következik. Amennyiben 
a felszólítás után ezt nem szünteti meg, akkor megy tovább az ügy, és bírságolva lesz. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag kérdése, hogyha nem tudják, hogy ki helyezte el, 
akkor mi történik? Azt szeretné tudni, hogy az onnan valahogy elkerül, vagy eltapossák, vagy 
mi történik? 
 
Kiss István Lajos közterület-felügyelő azt a választ adta, hogy nem kerül el. Tehát a város, 
az nem fogja eltüntetni. Mindig az ingatlan tulajdonosát próbálják rákényszeríteni arra, hogy 
megoldja ezt a gondot. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag hozzátette, ez nem csak ingatlanok előtt fordul elő, 
hanem valaki úgy gondolja, hogy most a Liget mellett ő szeretné feltölteni a lyukat, ami a 
kövesút és az árok között van, és akkor szépen ott elszórja a dolgait. Azt ki szokta 
eltakarítani? El szokott tűnni, csak nem tudja milyen módon. 
 
Kiss István Lajos közterület-felügyelő válasza, hogy a Kft. szokta elszállítani, hogyha 
közterületen van. 
 
Pallag Péter ügyvezető hozzátette, általában az első felszólítás után jön a telefon, hogy el 
kellene vinni és ki is fizetik. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag kérdése, jól tudja, hogy tilos kiszórni a törmeléket? 
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Kiss István Lajos közterület-felügyelő válasza, igen. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző szerint a felvetés nagyon aktuális. A hulladék, a szemét 
eltakarítása annak a kötelezettsége, aki azt a hulladékot keletkezteti. Ha ez nem deríthető fel - 
esetek többsége sajnos ilyen -, akkor a terület tulajdonosáé a feladat. Képviselő úr mondta, 
hogy jellemzően ezek közterületek, ahova kiszórják a törmeléket, tehát a végén megkérik a 
Kft.-t, hogy szállítsa el. Nagyon nehezen kezelhető. Az illegális szemétnek a kérdésköre az 
idei évtől a Kormányhivatal alá van rendelve. A közterület-felügyelő valójában akkor tud 
eljárni, hogyha tettenérést tud produkálni, és akkor ott tud helyszíni bírságolni. Ha van 
tettenérés, aki ez így megfogható. Addig rendben van, hogy megbünteti, de utána mi van a 
hulladékkal? Az elszállításnak költsége van, és arról nincs szó, hogy ki fizeti ezt a költséget, 
mert ha nincs elkövető, akkor nyilván a tulajdonost lehet erre kötelezni. De ha van elkövető, 
akkor milyen módon fog gyakorlatiasulni a fizetési kötelezettség? Nagyon kényes kérdéskör, 
mert általában nincsenek meg az illegális szemét kihelyezésének az elkövetői. 
 
Pallag Péter ügyvezető hozzátette, ugyanez a mai nap. Ebben tett három héttel ezelőtt 
feljelentést, ugyanúgy ez a cím előkerült. Azt a szemetet külön kezelik, megvan róla a 
szállítójegy, és rendőrségi ügy van. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző hozzáfűzte, rendőrségi ügy vagy van, vagy nincs. Alapvetően 
nem a rendőrség a hatósága. Ha ez eléri a bűntettnek az értékhatárát (szabálysértésnél ez 
50.000 Ft), akkor tud a rendőrség valószínűleg erre valamit reagálni, de a Kormányhivatal 
szakigazgatási szerve az, aki el tud ebben járni. Valószínűleg a rendőrség továbbküldi nekik. 
 
Pallag Péter ügyvezető hozzátette, hogy a ligeti rongálás ugyanez. Megvan az elkövető. 
Feljelentést tett, megvan a határozat is róla. Mivel 18 év alatti az elkövető, és a szülei előtt 
nem ismerte el - pedig a rendőrségen 4 tanú igazolta, hogy ők verték szét a szalonnasütőnek a 
tetejét -, ezért lezárták a nyomozást. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző elmondta, hogy tavalyi évben még más volt a szabályozása, még 
a rendőrséghez tartozott. Polgármester úr talált külterületi szemetet. Ugyanúgy benne volt sok 
irat arra vonatkozóan, hogy honnan jött a szemét. Megtették a feljelentést. Ugyanígy 
mindenféle eredmény nélkül lett lezárva az ügy. 
 
Siklósi István polgármester kiemelte, hogy az illegálisan elhelyezett hulladék ügyében van 
egy nagy probléma, ha az állampolgárok látják is és tudnának tanúskodni, akkor sem 
vállalják, pedig akkor sokkal előrébb lennének. Véleménye szerint sokkal keményebb 
jogszabályokra lenne szükség, mert most gyakorlatilag nem történik semmi akkor sem, ha 
rábizonyítják a cselekményt, mert akkor kifizeti egy konténernyi szemétnek az elszállítását. 
Hozzátette, amikor látnak az utak mellett lerakott törmeléket, akkor mindenki arra hivatkozik, 
hogy ott a sár megáll, amikor esik az eső, döcög az autó stb. Ezzel, hogy lerakják, további 
döcögést fognak előidézni, mert amint megint kap egy kis esőt, és rámennek erre, még jobban 
dúrja kifele. Egy idő után lesz ott egy nagy pukli, amit nem is tudja, hogy hogyan lehet 
elrendezni. Thököly utcán csináltatták meg - kb. három éve - az út melletti részt a temető 
felőli oldalon, aztán a másik oldalt is visszafele a Kft.-vel. Mindenféle szabályos anyagot 
hordtak oda, mart aszfaltot főleg, most nézzék meg, hogy hogy néz ki. 
 
Pallag Péter ügyvezető hozzátette, hogy nincs alapja az útnak, szét van repedve. 
Kikátyúzták. Amit kikátyúztak, az benne van ezzel az infrával, de mivel nem ragadt hozzá 
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maga az aszfalt, mert nincs alatta aszfalt, ezért a repedés töri fel, és ez megy arrébb. Most is 
volt egy telefonhívása, hogy belement a kátyúba, hol jelentheti be. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök szerint, ha megfordítják a dolgot, és a polgár azért tömi be, 
vagy azért visz ki valamit, mert van ott egy kátyú és nem szeretné, hogy más elessen benne - 
akár biciklivel, mert szűk az út és az autó mellett nem fér el -, kihez fordulhat a lakos, hogy 
ezt hivatalosan meg tudja oldani? 
 
Siklósi István polgármester azt a választ adta, hogy az önkormányzatnak van 
felelősségbiztosítása. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök arra gondolt, hogyha előtte lenne egy kátyú, és nem akar 
építési törmeléket belerakni, törvénytisztelő állampolgárként kihez fordulhat? Az 
önkormányzattól kérjen anyagot? Van ilyenre mód, lehetőség? 
 
Pallag Péter ügyvezető abba, hogy a lakó csinálja meg az önkormányzati utat, abba nem 
menne bele. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök hozzátette, nem az utat, az út mellett a padkára gondolt. 
 
Pallag Péter ügyvezető tudatta, hogy oda meg semmit nem hordhat ki. 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy a saját anyagával vissza lehet tölteni a 
kinyomott földet. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e további kérdés a közterületi 
munkával kapcsolatban? /Nem volt./ Kérte a szavazást. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
45/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja Mezőberény Város Közterület-felügyeletének 2021. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóját. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

4./ Napirendi pont 
Beszámoló a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. munkájáról V./ 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. Megkérdezte, hogy a Kft. 
beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés?  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Az előterjesztés szerint a bizottságnak kell határozati javaslatot megfogalmaznia. Javaslata: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetés 
Kft. 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt a fenntartható, gazdaságos működtetés haladéktalan 
kialakítására. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Pallag Péter ügyvezető 

Határidő: értesítésre azonnal 
 
Kérte, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot, az jelezze. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
46/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja a következő határozati javaslatot:  
„Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetés 
Kft. 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. Utasítja az ügyvezetőt a fenntartható, gazdaságos működtetés haladéktalan 
kialakítására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: értesítésre azonnal”. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

5./ Napirendi pont 
Bérlakások helyzete 2021 első félévében, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni 
teendőire VI./ 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök átadta a szót a napirend előterjesztőjének. 
 
Miklósik Ivett képviselő elmondta, hogy az előterjesztés főleg adatokat tartalmaz. Lényege a 
lakásgazdálkodási terv elkészítése, melyet jegyző úrék fognak elkészíteni. Befejeződtek a 
beruházások, innentől kezdve, ami befolyik bevétel - idáig 34 millió körül volt, plusz majd 
jön a Mikszáth utcai bérlakások bevétele is -, azt a régebbi ingatlanok felújítására lehetne 
fordítani. Jegyző úr elmondta, hogy igaziból ők három részre szeretnék ezt a tervet bontani, és 
azt majd közösen meghatározzák, hogy mik legyenek a célok, tervek, a kiindulási pont, hogy 
hol lehessen elkezdeni, illetve mennyi összeget szánnának majd ezekre a felújításokra. A 
lakásügyi előadónak van felmérése a lakások helyzetéről. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés? /Nem volt./ Feltette 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
47/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja, hogy „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
bérlakások helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Utasítja a jegyzőt, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező, az épületek és lakások felújítási igényeit tartalmazó információkból 
kiindulva felújítási tervet és ehhez kapcsolódó költségbecslést készítsen.”. 
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Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
/Kiss István Lajos közterület-felügyelő és Majoros Beáta lakásügyi előadó 1623 órakor 
távozott az ülésről./ 
 
 

6./ Napirendi pont 
Intézményi átcsoportosítások VII/3. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető úrtól, 
hogy ki kívánja-e egészíteni az anyagot? 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálatnak a támogatási forrásaiban bekövetkezett változás, illetve az intézményvezető és a 
gazdasági vezető által tett felhasználási javaslatokat lehet látni, azoknak a forrásigénylését. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés? /Nem volt./ Kérte a 
szavazást. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
48/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
elfogadásra javasolja az intézményi átcsoportosítások előterjesztés határozati javaslatát. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

7./ Napirendi pont 
Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások VII/4. 1-3. 

Hőgye Szabolcs bizottsági elnök ismertette, hogy az előterjesztésekhez 3 db határozati 
javaslat tartozik. 
 
Siklósi István polgármester kiemelte az anyagból, hogy 10 millió Ft beállításra került a Kft. 
általános támogatására, aztán majd látják, hogy mennyire lesz elég, vagy mennyire nem lesz 
elég az idei évben. Nincs külön előterjesztés róla, hanem ebben az egy előterjesztésben sok-
sok részlet van, ami a költségvetést érinti. 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető beszámolt arról, hogy a Humánügyi Bizottság ülésén 
megemlítette, hogy a sporttámogatás kapcsán a visszavonás, zárolás megtörtént, illetve a 
zárolásból az új, ismételten kihelyezett támogatás megnevezésre került. Itt az Alföld Turista 
Egyesület, a Mezőberényi Általános Iskola DSE kétszer szerepel, összességében 172.500 Ft-
tal, tehát meg fogják kapni ezeket a forrásokat az érintett szervezetek. Hozzátette, hogy még 
egy tételt kell megjelölnie. Az újratelepítéshez kapcsolódó könyvkiadásban nem dologi 
kiadásként fog egy része a kiadásnak megvalósulni, mivel az előadóknak egy bizonyos része 
magánszemélyként hajtja végre ezt a fajta tevékenységet, így értelemszerűen bérként tudják 
részére, vagy részükre ezt a kifizetést megvalósítani, és ennek a variációit látják, aki dologi, 
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értelemszerűen annak nem kellett átpakolni, az maradt ugyanazon a forráson. Az történik 
benne, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó forrás meghatározások, valamint az esetlegesen 
nem felhasznált forrásoknak visszautalási tételének a megnevezése. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag megkérdezte a Kft.-vel kapcsolatban, hogy ez a 
tízmillió milyen kiadásokat fog fedezni most? 
 
Siklósi István polgármester válasza, folyó kiadásokat, bér, TB, áfa. 
 
Pallag Péter ügyvezető a támogatásra utalt, amit kaptak például legutóbb a bérletekre 5 
millió Ft-ot, és ugyanúgy annak is van áfa tartalma, és abból is annak egy részét tudják 
fölhasználni, mert a többit, azt elviszi az áfa. 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető hangsúlyozta, hogy a 10 millió Ft-ot általános 
működési támogatásként kapja a Kft. a jogszabályi előírásoknak megfelelően, mivel felmérést 
készítettek ügyvezető úrnak a tájékoztatása alapján, hogy nem fogja tudni fizetni a 
kötelezettségeit. Polgármester úr javasolta, hogy ezt az összeget biztosítsák, ameddig 
lehetséges. Mindannyian tisztában vannak azzal, hogy a bevételei nem teszik lehetővé 
ezeknek a kiadásoknak, a várható kiadásainak a teljesítését. Áthidaló megoldás. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök kérte, hogy szavazzanak. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
49/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja az átcsoportosítások, fedezetbiztosítások előterjesztésekben foglalt 3 db 
határozati javaslatot. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

8./ Napirendi pont 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének IV. 
számú módosítása VII/5. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök átadta a szót pénzügyi osztályvezető úrnak. 
 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a rendelet-tervezetben leírtaknak 
megfelelően kívánják előterjeszteni az anyagot a szokásos mellékletekkel és indoklásokkal. 
Természetesen az előzőekben lévő intézményi átcsoportosítások, és a fedezetbiztosítások 
mind benne vannak ebben a rendelet-tervezetben. Kérdésekre igyekszik válaszolni. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés a leírtakkal és az 
elhangzottakkal kapcsolatban? /Nem volt./ Kérte, hogy szavazzanak. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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50/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

9./ Napirendi pont 
„A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó 
eszközbeszerzés támogatása 2021” (GYVRE2021) VII/8. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök átadta a szót polgármester úrnak. 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy kolléganő leírta a részleteket, hogy miért mire 
akarnának pályázni, illetve gondolják, hogy pályázniuk kellene. Nem szabadna kihagyni ezt a 
lehetőséget. Kérik a felhatalmazást hozzá, hogy a pályázatot be tudják nyújtani. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag hozzátette, ha jól olvasta, akkor 100%-os 
támogatottságú. 
 
Siklósi István polgármester megerősítette, hogy 100%-os támogatottságú. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag szerint egyértelmű, hogy támogatandó. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
 
Miklósik Ivett képviselő látja, hogy nagyon hamar van a benyújtási határidő, október 1., 
hogy a habi felületén már regisztráltak? 
 
Molnár Zsuzsanna pályázati adminisztrátor válasza: igen. 
 
Miklósik Ivett képviselő megnézte, hogy ezek a tételek most kb. egymillió Ft-ba kerülnek. 
Kérdése, kértek is rá már árajánlatot, aki tudja esetleg tartani ezt? 
 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató hozzátette, hogy mennyire tudja azt 
garantálni? Nem tudja. 
 
Miklósik Ivett képviselő nézte, hogy ez így belefér húzósan, hogyha… 
 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató hozzátette, nyilván, hogyha ki kell pótolni, 
akkor az intézmény a költségvetéséből vállalja. 
 
Miklósik Ivett képviselő szerint ez egy nagyon jó lehetőség. 
 
Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató tudatta, hogy sajnos nem tudja hosszú távra 
garantálni az árajánlatot. Jelezték neki, hogy meddig kell benyújtani a pályázatot, várhatóan 
mikor lesz az elbírálása. Mostanában gyakran kapnak olyan árajánlatot, ami csak aznapra 
érvényes. 
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Siklósi István polgármester kizártnak tartja, hogy hosszú időn keresztül tudják tartani. 
Hogyha októberben születik döntés arról, hogy lesz támogatás, akkor belefér, ha nem születik 
októberben döntés, kizártnak tartja, hogy beleférjen ebbe az összegbe, de ahogy igazgató 
asszony elmondta, akkor majd azt az összeget melléteszik a költségvetésükből. 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
51/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja, hogy „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat fenntartója úgy dönt, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet „A gyermekeink védelmében 
informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” (GYVRE2021) 
címmel kiírt felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi eszközök beszerzésére:  

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

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.”. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

10./ Napirendi pont 
Erdőtelepítéshez szaporítóanyag beszerzés VII/9. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök ismertette, hogy ez a téma már korábban is szóba került. 
Eddig csak a tervezés, most már a szaporítóanyag vásárlással kapcsolatosan.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kérte, aki a határozati javaslatban szereplő beszerzési 
forrásokkal egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 
52/2021.(IX.22.)sz. PGB határozat: 
A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felé 
elfogadásra javasolja, hogy „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
Mezőberény 083/75-101, illetve 083/328-346 hrsz.-ú területek erdőtelepítéséhez 
szaporítóanyag beszerzése tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként  
- a „kocsányostölgy makk” tétel esetén a Nyírerdő Zrt.-t (4032 Debrecen, Kartács u. 25.) 

nevezi meg 575.000,- Ft + 155.250,- Ft Áfa = 730.250,- Ft ajánlati árral, a megfelelő 
mennyiségű makk hiányában pedig  

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

- a „magyarkőris csemete” tétel esetén Hosszú Gábor e.v.-t (4029 Debrecen, Fényes udvar 
3. 6/40.) nevezi meg 140.000,- Ft + 37.800,- Ft Áfa = 177.800,- Ft ajánlati árral 
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- a „tatárjuhar csemete” tétel esetén Hosszú Gábor e.v.-t (4029 Debrecen, Fényes udvar 3. 
6/40.) nevezi meg 161.000,- Ft + 43.470,- Ft = 204.470,- Ft ajánlati árral. 

A képviselő-testület a feladat ellátásához szükséges fedezetet a 2021. évi költségvetésében 
biztosította a 96/2021.(III.29.) sz. határozatával, a 042210-0. Erdőgazdálkodás támogatása 
ÖNK részletező számra.  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szállítási szerződések aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.”. 
Felelős: Hőgye Szabolcs bizottsági elnök 
Határidő: 2021. szeptember 27. testületi ülés 
 
 

11./ Napirendi pont 
Településkép védelmére vonatkozó önkormányzati hatósági hatáskörök 
átruházása VII/10. 

 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök kérte aljegyző asszonyt, hogy ismertesse az anyagot. 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző egy kicsit bővebben beszél róla, mert a 40 perc alatt 
nem biztos, hogy nagyon sok mindenkinek volt rá ideje, hogy az anyagot alaposan átnézze. 
Gyakorlatilag már többször elhangzott az, hogy a nyár folyamán július 1. nappal hatályba 
lépett egy átfogó módosítást tartalmazó törvény, ami a településfejlesztés, településrendezés, 
településkép védelem tekintetében komoly szabályozásváltozásokat vezetett be. Eddig 
gyakorlatilag nagyrészt a TESZK módosításaik esetében kellett, illetve nem kellett ezzel 
foglalkozniuk, most viszont sorra került az is, hogy a településképi törvény alapján a 
rendelettel is foglalkozniuk kell. Amiért most ilyen hirtelenséggel bekerült, annak az az oka, 
hogy van egy október 31-ei határidő, ameddig gondoskodni kell a képviselő-testületnek egy 
rendeletmódosításról, ami ráadásul véleményezési eljárás köteles módosítást jelent. Nem 
olyan, hogy elfogadják egyik nap és másnap hatályba lépett, hanem véleményeztetni kell. 
Konkrétum. Ami a július elsejei szabályozást illeti, ami hatályba lépett, az az, hogy az eddigi 
polgármesteri hatáskör a településkép védelem tekintetében áttelepítette az önkormányzathoz, 
a képviselő-testülethez. Ez azt jelenti, hogy amennyiben október 31-ig nem történik meg 
ennek a hatáskörnek az átruházása, akkor testületi ülést kell tartani minden egyes beérkező 
településképi kérelem esetében. Gyakorlatilag, amit ez érint a településképi bejelentés. A 
bejelentés az, amikor nem engedélyköteles építés, például ház külső festése egy történeti 
szempontból jelentős településrészen. Ez településkép bejelentés köteles. Érinti a 
településképi véleményezési eljárást, ez az engedélyköteles építmények esetében van, érinti a 
településképi kötelezést, amikor valami nagyon rikító, nagyon elütő főépítészi véleményre 
javasolják, hogy kötelezzék, hogy hozza helyre, állítsa helyre az eredeti állapotot, meszelje át, 
fesse át, ez a kör a kötelezés, ez is ide bekerül, illetve a településképi bírság. Ez, ha a 
kötelezést nem teljesíti, akkor meg lehet bírságolni az adott ingatlannak a tulajdonosát. Ezeket 
a hatásköröket érinti. Ebben az előterjesztésben most két eset van benne, a polgármesterre 
telepítés, illetve a képviselő-testület adott bizottságára történő hatáskör telepítés lehetősége. 
Amiért ez a kettő, és nem a testület, az egyrészt, amit már elmondott, hogy a kérelmek után az 
eljárás lefolytatása, az mindig egy határidős feladat. Itt, általában 8, vagy 15 napos határidő 
van. Nem fér bele az, hogy havonta egyszer kelljen testületi ülést tartani miatta. Ez az egyik 
indok. A másik indok az, hogy gyakorlatilag itt háttértudással, háttérindokkal a főépítészük 
rendelkezik. Ez az eljárás mindig úgy történik, hogy megkeresik a városi főépítészt, 
véleményezi az adott kérelemre az eljárás kimenetelét, hogy szerinte milyen döntést kellene 
meghozni, mi az ő véleménye, azt megadja, és erre hivatkozva születik meg a döntés. 
Polgármesteri hatáskörben marad az, amikor valaki információt szeretne kérni arra 
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vonatkozóan, hogy mit építhet, hogy építhet. Ez az ún. konzultáció, mely továbbra is 
polgármesteri hatáskörben marad. A főépítész minden egyes konzultáció alkalmával meg van 
keresve. Tehát, amit most el kellene döntenie és javasolnia kellene a bizottságnak, hogy 
milyen szervre legyen átruházva ez a hatáskör, azért, hogy utána be tudják indítani a 
véleményezési eljárást. A mellékelt rendelet-tervezetek azért lettek csatolva, hogy lássa a 
bizottság, hogy gyakorlatilag ilyen módosítás vár majd erre a rendeletre, amennyiben egyik, 
illetve másik variáció lesz javasolva és elfogadva. Amennyiben ez a döntés meghozatalra 
kerül a testület által, akkor beindul a véleményezési eljárás, ami abból áll, hogy feltöltenek az 
adott javaslat szerinti anyagot egy véleményezési felületre, amit a Lechner Központ működtet, 
ahol ezek a vélemények feltöltésre kerülnek. Ez most nem bonyolult, tehát nem hiszi, hogy 
nagyon sokáig fog tartani, hiszen ez országosan, minden önkormányzat számára előírás, hogy 
október 31-ig meg kell, hogy ejtse. Párhuzamosan kiteszik a mezőberényi honlapra, a 
mezőberényi hirdetőtáblákra is. Ha valaki, lakosság, szervezet szeretne ehhez javaslattal élni, 
megteheti, és utána, ha beérkeztek a vélemények, akkor az októberi testületi ülésre vissza 
tudják hozni a végleges rendelet-tervezet és elfogadásra kerülhet majd. Most azt kérte, hogy a 
bizottság éljen javaslattal, hogy melyik bizottság, bizottság-e, vagy polgármester, mi legyen 
az átruházott hatáskör sorsa? 
 
Hőgye Szabolcs bizottsági elnök megkérdezte, hogy van-e kérdés? 
 
Dr. Burján Katalin képviselő, HB elnök megkérdezte, hogy havi szinten, vagy éves szinten 
kb. hány ilyen eset van? Tehát, hogy a nagyságrendeket lássák, hogy most hetente öt van, 
vagy évente három. 
 
Dr. Földesi Szabolcs jegyző szerint évente 10-15 eset van. 
 
Dévényi Csilla képviselő hozzátette, ha jól értette, akkor eddig is voltak ilyen ügyek, és ez 
polgármester úr hatáskörébe volt átutalva. 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző tudatta, hogy nem volt átutalva, a törvény úgy szólt, 
hogy a polgármesterhez tartozik. Polgármesteri feladatellátás volt. 
 
Szilágyi Tibor képviselő, bizottsági tag megkérdezte, hogy itt a két változat közül van egy 
rövidebb, amikor a polgármesterre utalják, és van egy több oldalas, amikor bizottságra, hogy 
ennek mi az indoka? 
 
Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző azt a választ adta, hogy amikor a polgármesterre 
történik az átruházás, akkor értelemszerűen csak bele kell a rendeletbe egy mondatot tenni az 
elejébe, hogy az átruházás, az a polgármesterhez történik, és utána a polgármester már most is 
szerepel a rendeletben, tehát többet nem kell módosítani rajta. Ha a bizottsághoz kerül, akkor 
amellett, hogy az átruházó mondat bekerül a bizottságra, amellett minden egyes polgármesteri 
megnevezést ki kell cserélni bizottságra. Ennyi a különbség a hosszak miatt a két rendelet-
tervezet között. 
 
Dévényi Csilla képviselő annyit akart hozzátenni a példához, hogy még jó, ha megkérdezik. 
Véleménye szerint itt az a probléma, amikor meg se kérdezi, hanem átfesti egy olyan színre, 
ami nem illik a képbe, és onnantól bonyolódik a helyzet. 
 
Siklósi István polgármester elmondta, hogy ilyen is van, vagy olyan is, amikor úgy vág 
nyílást az épület frontjára, hogy semmilyen építészeti dolog nem indokolja, illetve nem illik a 




