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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok 
 

2022. év 
 
 
1/2022.(I.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ TOP Plusz 3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése 

pályázati felhívás vonatkozásában a „Magyarvégesi Óvoda épületének átalakítása, 
felújítása és a minőségi szolgáltatások fejlesztése Mezőberényben” című támogatási 
kérelem benyújtása 

2./ TOP Plusz 2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati 
felhívás vonatkozásában a „Juhász Gyula utcai Idősek Otthona épületének energetikai 
korszerűsítése Mezőberényben” című támogatási kérelem benyújtása 

3./ Polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása 
4./ Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 
5./ Egyéb bejelentés 
Rendkívüli zárt ülés: 
1./ Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének 

és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint 
döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon, így különösen a Békés 
Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló tulajdonosi részesedés, valamint az 
ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló részesedés Magyar Állam terhére történő átruházásáról 

2./ Egyéb bejelentés 
 
 
2/2022.(I.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 
konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-
vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima ügyvezető igazgató) 
támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP Plusz 3.3.1-21 - Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra fejlesztése pályázati felhívás vonatkozásában a „Magyarvégesi Óvoda 
épületének átalakítása, felújítása és a minőségi szolgáltatások fejlesztése Mezőberényben”  
címmel, bruttó 160 millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő 
nélkül. 
2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP Plusz 3.3.1-21 - Gyermeknevelést 
támogató humán infrastruktúra fejlesztése pályázati felhívás keretében benyújtandó 
„Magyarvégesi Óvoda épületének átalakítása, felújítása és a minőségi szolgáltatások 
fejlesztése Mezőberényben” című támogatási kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-
menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós 
Melinda Kozima ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, 
dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására.  
3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok 
megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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3/2022.(I.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 
konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-
vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima ügyvezető igazgató) 
támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP Plusz 2.1.1-21 - Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése pályázati felhívás vonatkozásában a „Juhász Gyula utcai Idősek 
Otthona épületének energetikai korszerűsítése Mezőberényben” címmel, bruttó 180 millió Ft 
igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 
2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP Plusz 2.1.1-21 kódszámú, 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében 
benyújtandó „Juhász Gyula utcai Idősek Otthona épületének energetikai korszerűsítése 
Mezőberényben” című támogatási kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-menti 
Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós 
Melinda Kozima ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, 
dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására.  
3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok 
megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
4/2022.(I.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 346/2019.(X.21.)sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2), (4) bekezdés f) pontja, 
valamint a (6) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától a polgármester illetményét havi 
bruttó 975 000 forintban, továbbá költségtérítését havi 146 250 forintban állapítja meg. 
Felelős: dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
5/2022.(I.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja azon határozati 
javaslatot, mely szerint „Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 
347/2019.(X.21.)sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43.§ (3) bekezdése, 71.§-a, valamint 80.§ 
(2)-(3) bekezdései alapján Körösi Mihály társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
2022. január 1. napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-ában 
határozza meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. naptól 
havi bruttó 438.750 forintban, költségtérítését a tiszteletdíj 15%-ában, 65.812 forintban 
állapítja meg. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert a tiszteletdíjjal és a költségtérítéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére”. 
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Felelős: dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: 2022. január 31. testületi ülés 
 
 
6/2022.(I.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Alpolgármesteri 
tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása" című előterjesztést leveszi napirendről és a 2022. 
január 31-i testületi ülésen újra napirendre tűzi. 
Felelős: dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: 2022. január 31. testületi ülés 
 
 
7/2022.(I.13.)sz. határozat: 
1. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, 

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

2. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az 
előterjesztés részeként a Képviselő-testület elé terjesztett  

− a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon 
− a Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló 3,12 % tulajdoni 

részesedését és az ahhoz kapcsolt működtető vagyona víziközmű vagyon és az azt 
működtető vagyon,  

− az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 
ellátó ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló társasági részesedés ingyenes átruházásáról, 
valamint  

− az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem 
használt források tulajdonjogának térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átvezetéséről  

szóló megállapodás tervezetét megismerte, annak tartalmával egyetért, ennek 
megfelelően felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozat 1. pontjában 
megjelölt cél megvalósítása érdekében azt aláírja és az átruházáshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye. 

3. Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a jelen 
határozat 1. pontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében a polgármesternek 
felhatalmazást ad a jelen határozat 2. pontjában megjelölt megállapodás nyomán a 
víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon, valamint az ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben 
fennálló társasági részesedés Magyar Állam részére történő ingyenes átadására. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: azonnal és folyamatos 
 
 

*** 
 
 
8/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
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II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 399/2019.(XII.19.)sz., 109/2020.(VI.29.)sz., 275/2020.(X.26.)sz., 

8/2021.(I.25.)sz., 45/2021.(II.22.)sz., 58/2021.(II.26.)sz., 142/2021.(V.07.)sz., 
177/2021.(VI.09.)sz., 180/2021.(VI.11.)sz., 211/2021.(VI.28.)sz., 
259/2021.(VIII.25.)sz., 287/2021.(VIII.30.)sz., 302/2021.(IX.14.)sz., 
347/2021.(X.07.)sz., 364/2021.(X.25.)sz., 400/2021.(XI.11.)sz., 
411/2021.(XI.29.)sz., 412/2021.(XI.29.)sz., 420/2021.(XI.29.)sz., 
422/2021.(XI.29.)sz., 423/2021.(XI.29.)sz., 431/2021.(XI.29.)sz., 
432/2021.(XI.29.)sz., 433/2021.(XI.29.)sz., 451/2021.(XI.29.)sz., 
460/2021.(XII.20.)sz., 461/2021.(XII.20.)sz., 462/2021.(XII.20.)sz., 
463/2021.(XII.20.)sz., 464/2021.(XII.20.)sz., 466/2021.(XII.20.)sz., 
468/2021.(XII.20.)sz., 469/2021.(XII.20.)sz., 470/2021.(XII.20.)sz., 
471/2021.(XII.20.)sz., 472/2021.(XII.20.)sz., 473/2021.(XII.20.)sz., 
475/2021.(XII.20.)sz., 476/2021.(XII.20.)sz., 478/2021.(XII.20.)sz., 
479/2021.(XII.20.)sz., 480/2021.(XII.20.)sz., 481/2021.(XII.20.)sz., 
484/2021.(XII.20.)sz., 485/2021.(XII.20.)sz., 486/2021.(XII.20.)sz., 
487/2021.(XII.20.)sz., 488/2021.(XII.20.)sz., 490/2021.(XII.20.)sz., 
491/2021.(XII.20.)sz., 492/2021.(XII.20.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítása 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése 
IV./ Mezőberény város 2022. évi nagyrendezvényeinek terve 
V./ Közbeszerzési terv elfogadása 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Sziluett – Titán Egyesület, Titán Mentőcsoport kérelme 
VI/2. Háziorvosi szerződések módosítása (Dr. Sziráczki Magdolna, Dr. Zuberecz Zoltán) 
VI/3. A Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal fennálló együttműködési 

megállapodás módosítása 
VI/4. Képviselői tiszteletdíjak felülvizsgálata 
VI/5. Bizottságok személyi összetételére változtatási javaslat (ÜJKEB, PGB) 
VI/6. Mezőberény TESZK 2022. évi 12. sz. módosítás elrendelése 
VI/7. Boldisháti erdőtelepítés – ápolási költségekre fedezet biztosítása 
VI/8. Mezőberény Város Óvodai Intézménye nyári nyitva tartása 
VI/9. Mezőberény Város Óvodai Intézménye Adatkezelési Szabályzatának és a 

Kameraszabályzatának jóváhagyása 
VI/10. Vagyonrendelet módosítása 
VI/11. 2021. évi városi rendezvények és kulturális értékek teremtésének támogatás 

pályázati ellenőrzése 
VI/12. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások 

meghirdetése 
VI/13. Intézményi átcsoportosítások 
VI/14. 1-3. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/15. Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének VI. 

számú módosítása 
VI/16. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül „Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtása 
VI/17. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 

2021. évi beszámoló és a 2022. évi munkaterv elfogadása 
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VI/18. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
módosított beiskolázási és továbbképzési tervének tudomásul vétele 

VI/19. A polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 
VI/20. Kilépés a Körös-völgyi Konzorciumból /sürgősséggel/ 
VI/21. Egyéb bejelentés 

VII./ Zárt ülés 
VII/1. Városi elismerések adományozásáról döntéshozatal 
VII/2. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése – Mezőberény, József Attila u. 2/A. 
VII/3. Mezőberény, 07/18. hrsz. alatti ingatlan művelési ágának változása 
VII/4. Rendezvénypavilon építéséhez önerő biztosítása /sürgősséggel/ 
VII/5. Hozzájárulási kérelem – szerződött fél személyében történő változás 

/sürgősséggel/ 
VII/6. Egyéb bejelentés 

 
 
9/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. december 20-i zárt ülésen, 
valamint a 2022. január 13-i rendkívüli nyílt és rendkívüli zárt üléseken hozott határozatok 
kihirdetését tudomásul vette. 
 
 
10/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
 
11/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 399/2019.(XII.19.)sz., 
109/2020.(VI.29.)sz., 275/2020.(X.26.)sz., 8/2021.(I.25.)sz., 45/2021.(II.22.)sz., 
58/2021.(II.26.)sz., 142/2021.(V.07.)sz., 177/2021.(VI.09.)sz., 180/2021.(VI.11.)sz., 
211/2021.(VI.28.)sz., 259/2021.(VIII.25.)sz., 287/2021.(VIII.30.)sz., 302/2021.(IX.14.)sz., 
347/2021.(X.07.)sz., 364/2021.(X.25.)sz., 400/2021.(XI.11.)sz., 411/2021.(XI.29.)sz., 
412/2021.(XI.29.)sz., 420/2021.(XI.29.)sz., 422/2021.(XI.29.)sz., 423/2021.(XI.29.)sz., 
431/2021.(XI.29.)sz., 432/2021.(XI.29.)sz., 433/2021.(XI.29.)sz., 451/2021.(XI.29.)sz., 
460/2021.(XII.20.)sz., 461/2021.(XII.20.)sz., 462/2021.(XII.20.)sz., 463/2021.(XII.20.)sz., 
464/2021.(XII.20.)sz., 466/2021.(XII.20.)sz., 468/2021.(XII.20.)sz., 469/2021.(XII.20.)sz., 
470/2021.(XII.20.)sz., 471/2021.(XII.20.)sz., 472/2021.(XII.20.)sz., 473/2021.(XII.20.)sz., 
475/2021.(XII.20.)sz., 476/2021.(XII.20.)sz., 478/2021.(XII.20.)sz., 479/2021.(XII.20.)sz., 
480/2021.(XII.20.)sz., 481/2021.(XII.20.)sz., 484/2021.(XII.20.)sz., 485/2021.(XII.20.)sz., 
486/2021.(XII.20.)sz., 487/2021.(XII.20.)sz., 488/2021.(XII.20.)sz., 490/2021.(XII.20.)sz., 
491/2021.(XII.20.)sz., 492/2021.(XII.20.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
12/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 347/2019.(X.21.)sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 43.§ (3) bekezdése, 71.§-a, valamint 80.§ 
(2)-(3) bekezdései alapján Körösi Mihály társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
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2022. február 1. napjától a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 82,0512 %-
ában határozza meg. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. február 1. 
naptól havi bruttó 400 000 forintban, költségtérítését a tiszteletdíj 15%-ában, 60 000 forintban 
állapítja meg. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi 
István polgármestert a tiszteletdíjjal és a költségtérítéssel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
13/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
14/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete megalkotásául szolgáló irányelveket 

és a kötelező és önként vállalt feladatainak elemzését elfogadja azzal, hogy Mezőberény 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet véglegesítéséhez 
szükséges adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésre. 

2. Úgy dönt, hogy a végleges adatokkal és információkkal kiegészített Mezőberény Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetről a soron következő 
2022. február 28-i képviselő-testületi ülésén dönt. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2022. február 28. 
 
 
15/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Kft. 2022. évi 
gazdálkodásával kapcsolatban kiköti, hogy a Kft. 2022. évi évkezdéséhez 2021-ben 
meghatározott forrásokból 6.400.000,- Ft 2022-ben folyósított maradványt köteles 2022. év 
végén a számláján biztosítani, hogy a 2023-as évkezdéshez kiadásaihoz biztosított legyen a 
szükséges forrás. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Pallag Péter ügyvezető 
Határidő: 2022. december 31. 
 
 
16/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. évi Városi rendezvények 
tervét elfogadja és megbízza az intézmény igazgatóját, hogy az év közben történt változásokat 
kísérje figyelemmel, a módosításokat végezze el és a honlapon jelentesse meg.  
Felelős: Siklósi István polgármester  

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: értelem szerint 
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17/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évben a március 15., május 1., 
augusztus 20. és az október 23. rendezvényeket tekinti városi nagyrendezvénynek.  
Megbízza az OPSKMM intézmény igazgatóját a városi nagyrendezvények megszervezésével, 
lebonyolításával.  
Felelős: Siklósi István polgármester 

 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: értelem szerint 
 
 
18/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztéshez mellékelt 
formában elfogadja Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervét, és 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek az 
önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való (EKR-
ben) közzétételéről. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
19/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja a Sziluett – Titán 
Egyesület, Titán Mentőcsoport (5600 Békéscsaba, Lencsési út 12. II/8.) kérelmét, melyben a 
mentőcsoport mezőberényi tagjai számára kér támogatást korszerű, munkavédelmi és 
egységességi szempontokat is teljesítő ruházat beszerzéséhez. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
20/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértését adja Dr. Sziráczki és 
Társa Bt. (képviselője: Dr. Sziráczki Magdolna) egészségügyi szolgáltató részére a rendelési 
idejének módosításához. 
A képviselő-testület Dr. Sziráczki és Társa Bt. (képviselője: Dr. Sziráczki Magdolna) 
egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi ellátási szerződés módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyúttal felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
 
21/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetértését adja a Dr. Zuberecz és 
Társa Bt. (képviselője: Dr. Zuberecz Zoltán) egészségügyi szolgáltató részére a rendelési 
idejének módosításához. 
A képviselő-testület Dr. Zuberecz és Társa Bt. (képviselője: Dr. Zuberecz Zoltán) 
egészségügyi szolgáltatóval megkötött egészségügyi ellátási szerződés módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja, egyúttal felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
22/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete és a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodás módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt együttműködési megállapodást az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert az együttműködési 
megállapodás módosításának, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
együttműködési megállapodásnak az aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
23/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján a 
Tóth Zoltánné képviselőt, az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság 
tagjának választja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
24/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Mezőberény város hatályos 
Településrendezési Eszközeinek 2022.évi 12. sz. módosításához. 
A Képviselő-testület az alábbiakat rendeli el: 

a. Mezőberény külterületén elhelyezkedő 040/9 hrsz-ú bányató környezete különleges 
beépítésre szánt terület-felhasználású Kp jelű pihenőpark övezete kerüljön kibővítésre 
a 040/30 hrsz-ú földrészlet „b” alrészletének egy részével. A módosítás 
gazdaságfejlesztési pályázat érdekében történik, ezért a Képviselő-testület a területet 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 4a. pontjában foglaltak 
alapján kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

b. Mezőberény igazgatási területén valamennyi lakóterületen a meglévő lakóépületek 
bővítése esetén az előírt oldalkert méretének csökkentése váljon lehetővé – az egyéb 
építési- és tűzvédelmi szabályok betartásával – az építési telken kialakult oldalkert 
méretéig. 

A Képviselő-testület előírja, hogy a módosítás eredményeképpen a település biológiai 
aktivitás értéke nem csökkenhet. 
A Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés 
összhangban van Mezőberény Város hatályos Településfejlesztési Koncepciójával és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájával. 
A Képviselő-testület kötelezi Siklósi István polgármestert, hogy a tervezésre kössön 
településrendezési szerződést a tervezővel és a költségviselővel. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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25/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény 083/75-101, illetve 
083/328-346 hrsz-ú területeken elvégzett erdőtelepítés 1. évi ápolási munkák kiadásainak 
megelőlegezésére bruttó 1.200.000 Ft fedezetet biztosít a 2022. évi költségvetés terhére az 
elkülönített Környezetvédelmi Alapból a 042210-0 Erdőgazdálkodás támogatása részletező 
számon dologi kiadásként, utólagos visszapótlási kötelezettség mellett. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert, hogy a szükséges ápolási munkákról egyeztetéseket és ajánlatkéréseket 
folytasson le, a legkedvezőbb ajánlattevőkkel szerződést kössön, a szükséges intézkedéseket 
megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
26/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye óvodáinak nyári nyitvatartási tervezetét az előterjesztéshez mellékelt kérelemnek 
megfelelően jóváhagyja. Megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvodák nyári nyitva 
tartásáról legkésőbb február 15-ig a szülőket tájékoztassa. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: 2022. február 15. 
 
 
27/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézménye Adatkezelési Szabályzatát, valamint a Kameraszabályzatát az előterjesztéshez 
mellékelt formában jóváhagyja. 
Felelős: Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
28/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi Városi rendezvények és 
kulturális értékek teremtésének támogatása pályázatok elszámolásának ellenőrzéséről készült 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
Köszönetet mond az egyesületeknek, intézményeknek a 2021. évben végzett munkájukért. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. január 31. 
 
 
29/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

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

Pályázat 
 

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

 
II. kategória:  

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

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

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

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

3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát 
javítja. 
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ec.) akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, vagy egészben a 
tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi 
lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon 
(lakrészen) állandó használat joga. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2022. február 17., 12:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ 
oldalon.” 
 
 
30/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatán belül: 
Átvett P.E. – támogatás idősotthon részére 
Átvett pénzeszközök /B65/ előirányzatát megemeli:                                            300 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 300.000 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      300 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 300.000 Ft / Ei. emelése/ 
Ellátási díjak többletbevétele 
Működési bevételek /B405/ előirányzatát megemeli:                                         3 100 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 3.100.000 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   3 100 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    + 3.100.000 Ft / Ei. emelése/ 
Szolgáltatások többletbevétele 
Működési bevételek /B402/ előirányzatát megemeli:                                          2 600 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 2.600.000 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   2 600 000 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 2.600.000 Ft / Ei. emelése/ 
Szolgáltatások ÁFÁ-jának többletbevétele 
Működési bevételek /B406/ előirányzatát megemeli:                                            702 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 702.000 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      702 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 702.000 Ft / Ei. emelése/ 
Városgazdálkodási feladat átcsop. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   3 302 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
066020 kf.:    -  3.302.000 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   3 302 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    +  3.302.000 Ft / Ei. emelése/ 
Védőnői szolg. átcsop. 
Támogatásértékű bev. /B16/ előirányzatát csökkenti:                                       3 302 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    - 3.302.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   3 302 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    - 3.302.000 Ft / Ei. csökkentése/ 
Közvetített szolgáltatások bevétel kiesése 
Működési bevételek /B403/ előirányzatát csökkenti:                                         5 099 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 5.099.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   5 099 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 5.099.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Szolgáltatások bevétel kiesése 
Működési bevételek /B402/ előirányzatát csökkenti:                                          250 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 250.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    250 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    - 250.000 Ft /Ei. csökkentése/ 
Igazgatás közvetett kiadási előirányzatainak felosztása: 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                     18 585 132 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontá 
104042-1 kf.:    -  18.585.132 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                            65 518 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107053 kf.:    +  65.518 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                       5 679 324 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  5.679.324 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                          744 965 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107055 kf.:    +  744.965Ft / Ei. emelése 
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Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                          587 701 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096025 kf.:    +  587.701 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                       7 755 768 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    +  7.755.768 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                        2 251 028 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    +  2.251.028 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                        1 500 828 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    +  1.500.828Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                     2 714 891 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104042-1 kf.:    -  2.714.891 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                           29 786 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107053 kf.:    +  29.786 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                         891 089 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
101222 kf.:    +  891.089 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                           93 700 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107055 kf.:    +  93.700 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                           92 147 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096025 kf.:    +  92.147 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                      1 192 618 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    +  1.192.618 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                         415 551 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    +  415.551 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   3 050 623 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104042-1 kf.:    -  3.050.623 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   1 504 726 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    +  1.504.726 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      619 663 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072410 kf.:    +  619.663 Ft / Ei. emelése/ 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      926 234 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
096025 kf.:    +  926.234 Ft / Ei. emelése/ 
Időskorúak bentlakásos ellátása – demens ellátás megbontás: 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                      87 814 033 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    -  87.814.033 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                      87 814 033 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    +  87.814.033 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO előirányzatát csökkenti:                                                                    13 734 087 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102023 kf.:    -  13.734.087 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO előirányzatát megemeli:                                                                    13 734 087 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    +  13.734.087 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                 20 377 897 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102023 kf.:    -  20.377.897 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                  20 377 897 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    +  20.377.897 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatainak év végi rendezése: 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                         344 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás 
072410 kf.:    -  344.000 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                         457 278 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás 
096015 kf.:    -  457.278 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                          801 278 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    +  801.278 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                      3 539 147 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás 
102023 kf.:    -  3.539.147 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                       2 816 172 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    +  2.816.172 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                          722 975 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    +  722.975 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                       3 725 865 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás 
041233 kf.:    -  3.725 865 Ft / Ei. csökkentése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                       2 146 262 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    +  2.146.262 Ft / Ei. emelése 
Személyi kiadások előirányzatát megemeli:                                                       1 579 603 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    +  1.579.603 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO kiadások előirányzatainak év végi rendezése: 
SZOCHO kiadások előirányzatát csökkenti:                                                     1 689 588 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    -  1.689.588 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:                                                        235 544 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    +  235.544 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:                                                        124 193 Ft 
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Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    +  124.193 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:                                                        643 800 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    +  643.800 / Ei. emelése 
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:                                                        450 948 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    +  450.948 Ft / Ei. emelése 
SZOCHO kiadások előirányzatát megemeli:                                                        235 103 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    +  235.103 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások előirányzatainak év végi rendezése: 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   3 202 142 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102023 kf.:    -  3.202.142 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   3 202 142 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    +  3.202.142 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   5 390 961 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
074031 kf.:    -  5.390.961 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                   5 390 961 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    +  5.390.961 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    3 810 728 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
102031 kf.:    -  3.810.728 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                    3 810 728 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    +  3.810.728 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                    2 402 757 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
107052 kf.:    -  2.402.757 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                  2 402 757 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    +  2.402.757 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                   1 192 302 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
101222 kf.:    -  1.192.302 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      354 780 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107055 kf.:    + 354.780 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      495 399 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 495.399 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      291 123 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    + 291.123 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                        51 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
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041233 kf.:    + 51.000 Ft / Ei. emelése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkenti:                                                      923 908 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
096015 kf.:    -  923.908 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát megemeli:                                                      923 908 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107051 kf.:    + 923.908 Ft / Ei. emelése 
Bevételi előirányzatok év végi rendezése: 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                             17 720 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072410 kf.:    - 17.720 Ft / Ei. csökkentése 
SZOCHO kiadások előirányzatát csökkenti:                                                          17 720 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072410 kf.:    -  17.720 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                               6 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074032 kf.:    - 6.000 Ft / Ei. csökkentése 
Dologi kiadások előirányzatát csökkenti:                                                                  6 000 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074032 kf.:    -  6.000 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                            491 527 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
041233 kf.:    - 491.527 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli:                                            491 527 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 491.527 Ft / Ei. emelése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát csökkenti:                                            287 126 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
074031 kf.:    - 287 126 Ft / Ei. csökkentése 
Támogatásértékű bevételek előirányzatát megemeli:                                            287 126 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
072420 kf.:    + 287.126 Ft / Ei. emelése 
(Időskorúak bentlakásos ellátása – demens ellátás megbontás) 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                    40 018 189 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102024 kf.:    + 40.018.189 Ft / Ei. emelése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                    40 018 189 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 40.018.189 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát megemeli:                                                    12 252 957 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
066020 kf.:    + 12.252.957 Ft  / Ei. emelése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                      2 237 177 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102023 kf.:    - 2.237.177 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                           20 340 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107053 kf.:    - 20.340 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                      2 035 154 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
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096025 kf.:    - 2.035.154 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                         106 700 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104031 kf.:    - 106.700 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                         174 353 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    - 174.353 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     3 937 256 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
102031 kf.:    - 3.937.256 Ft / Ei. csökkentése 
Működési bevételek előirányzatát csökkenti:                                                     3 741 977 Ft 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
107052 kf.:    - 3.741.977 Ft / Ei. csökkentése 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
31/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-1 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési 
támogatás ÖNK. 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat:    megemelése: 309.300 Ft-tal 
K48: Egyéb nem intézményi ellátások 
Részletező számok közötti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-2-2 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás ÖNK. 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat:    csökkentése: 309.300 Ft-tal 
K48: Egyéb nem intézményi ellátások 
Részletező számok közötti átcsoportosítás 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-1-2 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - tanuló strand belépő ÖNK. 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat:    megemelése: 2 Ft-tal 
K48: Egyéb nem intézményi ellátások 
Részletező számok közötti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107060-2-2 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás ÖNK. 
Ellátottak juttatásai /K4/ előirányzat:     csökkentése: 2 Ft-tal 
K48: Egyéb nem intézményi ellátások 
Részletező számok közötti átcsoportosítás 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
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Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     megemelése: 595.933 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +13.872 Ft 
K337: Egyéb szolgáltatások +459.431 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +122.630 Ft 
Részletező számon belüli átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001) KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:    csökkentése: 595.933 Ft-tal 
K62: Ingatlanok beszerzése, létesítése 
Részletező számon belüli átcsoportosítás 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    csökkentése: 1.340.129 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése -1.340.129 Ft 
Belső átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
045160-0 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:   megemelése: 1.340.129 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. besz., lét. +1.055.220 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa + 284.909 Ft 
Belső átcsoportosítás 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁHT-on belül ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 514.179 Ft-tal 
B403: ÁHT-on belüli közv. szolg. ellenért. +214.386 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +85.179 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +214.614 Ft 
Bevételi előirányzat felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-10 Közvetített szolgáltatások ÁHT-on belül ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     megemelése: 514.179 Ft-tal 
K335: Közvetített szolgáltatások +274.760 Ft 
K351: Működési c. előz. felsz. áfa +107.282 Ft 
K352: Fizetendő áfa +132.137 Ft 
Bevételi előirányzat felhasználása 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 84.041 Ft-tal 
B407: Áfa visszatérítése +84.041 Ft 
Bevételi előirányzat felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     megemelése: 84.041 Ft-tal 
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K352: Fizetendő áfa +84.041 Ft 
Bevételi előirányzat felhasználása 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-17 Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 81.856 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +8.436 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +46.226 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +27.194 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-24 Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 756.008 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +523.809 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +221.500 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +10.699 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-31 Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 318.450 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +243.170 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +75.280 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-48 Békési u. 5., 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 668.706 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +196.982 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa + 351.235 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +120.489 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 258.055 Ft-tal 
B406: Kiszámlázott áfa +87.367 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +170.688 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 139.811 Ft-tal 
B406: Kiszámlázott áfa +68.053 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +62.986 Ft 
B411: Egyéb működési bevételek +8.772 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 711.912 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +541.003 Ft 
B403: ÁHT-on belüli közv. szolg. ellenért. +9.430 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +138.206 Ft 
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B407: Áfa visszatérítése + 23.273 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
106010-93 Szétszórt lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása 
KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 168.648 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +129.273 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +39.375 Ft 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 3.103.446 Ft-tal 
Lakás bérbeadás bevételeinek tartalékba helyezése 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.   megemelése: 457.410 Ft-tal 
Mezőőri járulék és közigazgatási bírság tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
031030-0 Mezőőri őrszolgálat KÖT. 
Közhatalmi bevételek /B3/ előirányzat:     megemelése: 457.410 Ft-tal 
B36: Mezőőri járulék +357.410 Ft 
B36: Közigazgatási bírság +100.000 Ft 
Mezőőri járulék és közigazgatási bírság tartalékba helyezése 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.   megemelése: 20.000 Ft-tal 
Szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 20.000 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +20.000 Ft 
Szolgáltatási bevétel tartalékba helyezése 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.   megemelése: 310.500 Ft-tal 
ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-117 Garázssor létesítése KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 310.500 Ft-tal 
B407: Áfa visszatérítése + 310.500 Ft 
ÁFA visszatérítés tartalékba helyezése 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.   megemelése: 867 Ft-tal 
Csatornamű bevételeinek felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-2 Csatornamű kiadásai KÖT. 
Felhalm. c. átvett pénzeszk. /B7/ előirányzat:   megemelése: 867 Ft-tal 
B75: Háztartásoktól felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök bevételei 
Csatornamű bevételeinek felhasználása 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.   megemelése: 673.743 Ft-tal 
Kapott kamat és közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 673.743 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek +344.103 Ft 
B411: Egyéb működési bevételek +329.640 Ft 
Kapott kamat és közüzemi díj visszatérítésének tartalékba helyezése 
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:    megemelése: 5.723.993 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +930.780 Ft 
B402: Egyéb szolg. ellenértéke +191.890 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +4.601.323 Ft 
Felhalmozási bevételek /B5/ előirányzat:    megemelése: 16.070.203 Ft-tal 
B52: Ingatlanok értékesítése  
Bevételek tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 5.723.993 Ft-tal 
Egyéb felhalm. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 16.070.203 Ft-tal 
Bevételek tartalékba helyezése 
N.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások KÖT. 
Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:   megemelése: 1.080.788 Ft-tal 
B16: Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt 
működési célú tám. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:    megemelése: 716.808 Ft-tal 
B402: Egyéb szolg. ellenértéke +265.893 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +71.791 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +358.616 Ft 
B411: Egyéb működési bevételek +20.508 Ft 
Bevételek tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 



23 

1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 1.797.596 Ft-tal 
Bevételek tartalékba helyezése 
O.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-11 Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 186.270 Ft-tal 
B403: ÁHT-on kívüli közv. szolg. ellenért. +93.318 Ft 
B407: Áfa visszatérítése +92.952 Ft 
Bevételek tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 186.270 Ft-tal 
Bevételek tartalékba helyezése 
P.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
900020-0 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-on kívülről (helyi adók) 
KÖT. 
Közhatalmi bevételek /B3/ előirányzat:  megemelése: 79.625.000 Ft-tal 
B34: Magánszemélyek kommunális adója bev. +4.550.000 Ft 
B34: Építményadó bevételei -500.000 Ft 
B351: Állandó jelleggel végzett tev. miatti iparűzési adó bev. +72.560.000 Ft 
B355: Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) bevételei +245.000 Ft 
B36: Egyéb települési adók +2.770.000 Ft 
Helyi adók bevételének tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 79.625.000 Ft-tal 
Helyi adók bevételének tartalékba helyezése 
Q.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. 
Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:   megemelése: 4.498.823 Ft-tal 
B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei 
Felhalmozási c. tám. ÁHT-on belül /B2/ előirányzat:  csökkentése: 3.693.768 Ft-tal 
B25: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:    megemelése: 138.600 Ft-tal 
B401: Készletértékesítés ellenértéke +109.136 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +29.464 Ft 
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  megemelése: 913.501 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 57.594 Ft-tal  
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  csökkentése: 27.440 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása 
R.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális ÖNK. 
Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:   megemelése: 2.801.762 Ft-tal 
B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei 
Felhalmozási c. tám. ÁHT-on belül /B2/ előirányzat:  csökkentése: 2.453.951 Ft-tal 
B25: Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei 
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram – szociális ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  megemelése: 874.535 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 56.845 Ft-tal  
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  csökkentése: 583.569 Ft-tal 
Közfoglalkoztatási támogatás előlegének biztosítása 
S.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Műk. c. támogatás ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:   megemelése: 4.168.980 Ft-tal 
B16: Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:    megemelése: 184.700 Ft-tal 
B401: Készletértékesítés ellenértéke +145.434 Ft 
B406: Kiszámlázott áfa +39.266 Ft 
Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram – mezőgazdaság ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  megemelése: 1.368.874 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 88.977 Ft-tal  
Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  megemelése: 2.895.829 Ft-tal 
Bevételek felhasználása, tartalékba helyezése 
T.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
104037-0 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:   megemelése: 50.129 Ft-tal 



25 

K332: Vásárolt élelmezés +46.671 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +3.458 Ft 
Szünidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Általános műk. tartalékok előirányzat K513  KÖT.  csökkentése: 50.129 Ft-tal 
Szünidei gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása 
U.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:   csökkentése: 2.519.536 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. besz., lét. -1.988.837 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa -530.699 Ft 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A) KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:  megemelése: 2.519.536 Ft-tal 
K311: Szakmai anyagok beszerzése +1.988.837 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +530.699 Ft 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
32/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat: megemelése: 257 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek 
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: megemelése: 257 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások  
Kapott bankkamat miatti átcsoportosítás 
B.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Műk. c. tám. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:  megemelése: 318.010 Ft-tal 
B16: Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. végleges tám. bev. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:  megemelése:  46 Ft-tal 
B408: Kamatbevételek  
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Közfoglalkoztatási támogatás 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    megemelése: 237.727 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 80.283 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     megemelése: 46 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások 
Közfoglalkoztatási támogatás 
C.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvoda bevételi előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – pedagógusok KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:  megemelése:  32.636 Ft-tal 
B411: Egyéb működési bevételek 
Közüzemi díj visszatérítés 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvoda kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai – pedagógusok KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:  megemelése: 32.636 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése 
Közüzemi díj visszatérítés 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
083030-00 Egyéb kiadói tevékenység ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 215.740 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +23.310 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó +6.490 Ft 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +185.940 Ft 
Bevételi előirányzat rendezés 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési 
Központ üzemeltetés KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     csökkentése: 215.740 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek 
Bevételi előirányzat rendezés 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 83.884 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése  
Bevételi előirányzat felhasználása 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  megemelése: 18.000 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 7.000 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
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Bevételi előirányzat felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK. 
Felújítási kiadások /K7/ előirányzat:      megemelése: 324 Ft-tal 
K71: Ingatlanok felújítása 
Múzeum felújításának biztosítása átcsoportosítással 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési 
Központ üzemeltetés KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     csökkentése: 58.560 Ft-tal 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek 
Bevételi előirányzat felhasználása 
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT.  
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 384.681 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése  
Bevételi előirányzat felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     csökkentése: 44.624 Ft-tal 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése  
Bevételi előirányzat felhasználása 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    megemelése: 32.889 Ft-tal 
K1103: Jutalom 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 4.445 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     megemelése: 29.108 Ft-tal 
K311: Szakmai anyagok beszerzése +20.588 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +8.520 Ft 
Bevételi előirányzat felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     csökkentése: 273.615 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke -215.189 Ft 
B406: Kiszámlázott általános forgalmi adó -58.426 Ft 
Bevételi előirányzat felhasználása 
G.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT.  
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 10.771 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Előirányzat átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
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5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-03 Könyvtári szolgáltatás – rendezvény KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    megemelése: 10.771 Ft-tal 
K123: Egyéb külső személyi juttatások 
Előirányzat átcsoportosítás 
H.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő 
Központ üzemeltetése KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 19.380 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke +15.680 Ft 
B407: Általános forgalmi adó visszatérítése +3.700 Ft 
Előirányzat átcsoportosítás 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-01 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő 
Központ üzemeltetése KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     megemelése: 145.641 Ft-tal 
K331: Közüzemi díjak 
Előirányzat átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-02 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 50.000 Ft-tal 
K122: Megbízási díj 
Előirányzat átcsoportosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési 
Központ üzemeltetés KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    megemelése: 50.000 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:     csökkentése: 126.261 Ft-tal 
K331: Közüzemi díjak 
Előirányzat átcsoportosítás 
I.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-02 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     megemelése: 3.500 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke 
Bevételi előirányzat rendezése 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési 
Központ üzemeltetés KÖT. 
Működési bevételek /B4/ előirányzat:     csökkentése: 3.500 Ft-tal 
B402: Egyéb szolgáltatások ellenértéke -76.499 Ft 
B402: Bérleti és lízing díjbevételek +72.999 Ft 
Bevételi előirányzat rendezése 
J.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
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041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Műk. c. tám. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat:  megemelése: 383.456 Ft-tal 
B16: Elkülönített állami pénzalaptól műk. c. végleges tám. bev. 
Bevételi előirányzat felhasználása 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
041233-00 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    megemelése: 355.876 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 27.580 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
Bevételi előirányzat felhasználása 
Felelős: Kissné Wagner Mária MVÓI igazgató 

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
33/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 3.006.502 Ft-tal 
/B1131/ÖNK megemeli: 4.531.385 Ft-tal 
 (2021. október, november havi szoc. ágazati összevont pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.537.887 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 7.537.887 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1/ megemeli: 6.527.324 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 1.010.563 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 673.992 104.469  
 104042-2 korm.funkc. 437.367 67.791  
 107052 korm.funkc. 516.115 79.998 
 107055 korm.funkc. Ö 48.549 6.354  
 102031 korm.funkc. 768.317 119.089  
 104031 korm.funkc. 207.242 32.122  
 101222 korm.funkc. Ö 368.835 57.169  
 102023 korm.funkc. Ö 3.506.907 543.571 
  6.527.324 1.010.563 
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B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 919.148,- Ft-tal 
 (2021. október, november havi egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 919.148,- Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 919.148,- Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1/ 795.798 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 123.350 Ft-tal 
C) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Bölcsődei üzemeltetési támogatás /B1131/ megemeli: 2.026.000 Ft-tal 
 Szakosított ellátás üzemeltetése /B1131/ megemeli: 2.266.000 Ft-tal 
 Intézményi gyermekétk. – üzemletetési tám. /B1132/ megemeli: 2.519.048 Ft-tal 
 (2021. évi októberi felmérés kiegészítése alapján) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 6.811.048 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915/ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 6.811.048 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 
 és ezzel egyidejűleg megemeli: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 6.811.048 Ft-tal 
 Ezen belül: 
 104031 korm.funkc. 2.026.000 
 102023 korm.funkc. 2.266.000 
 096015 korm.funkc. 2.519.048 
  6.811.048 
D)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások /B21/ megemeli: 164.000.000 Ft-tal 
  (Mezőberényi piac felújításának támogatása) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
047120-0 Mezőberényi piac felújítása  
Ingatlanok felújítása /K7/  megemeli: 164.000.000 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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34/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása” pályázati kiírás vonatkozásában, „Belterületi járdák 
felújítása Mezőberényben” címmel, bruttó 40 millió Forint, azaz negyvenmillió Forint 
maximálisan igényelhető támogatással és további 14 millió Forint, azaz 
tizennégymillió Forint önerő biztosításával összesen 54 millió Forint, azaz 
ötvennégymillió Forint teljes beruházási összeggel. 

2. úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásához önerőként bruttó 14 millió Forint, azaz 
tizennégymillió Forint fedezetet a 2022. évi költségvetésében felújítási célú 
előirányzatként a 045120-8 részletező számon biztosít. 

3. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázati 
kiírással kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, szükséges 
beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
35/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2021. évi beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
36/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 2022. évi munkatervét, a programterv 2022, 
funkcióterv, a terembeosztás és szolgáltatási tervvel kiegészítve jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 
Határidő: értelem szerint 
 
 
37/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ továbbképzési terv 2022. évre 
vonatkozó javaslatát az előterjesztés melléklete szerint. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
 
38/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Siklósi István polgármester 2022. évre 
vonatkozó szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja:  
2022. május 9.  –  2022. május 13. 5 nap 
2022. július 1.  –  2022. július 29. 21 nap 
2022. október 3.  –  2022. október 7. 5 nap 
2022. november 15.  –  2022. november 18. 4 nap 
2022. december 27.  –  2022. december 30. 4 nap 
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Összesen:  39 nap 
Felelős: dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
39/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezőberény Város 
Önkormányzata kilép a „Körös-völgyi Konzorcium”-ból és felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a kilépési szándék közlésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 
polgármesterével, mint konzorciumvezetővel, valamint az ezzel kapcsolatos további 
intézkedések megtételére, a konzorciumi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
40/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a városi elismerések adományozással 
kapcsolatosan a szavazás módját az alábbiak szerint állapítja meg:  
- a szavazás 1 fordulós, titkos, 
- a képviselő-testület jelöltenként nyílt szavazással külön-külön dönt a szavazólapra történő 

felvételről, 
- az elismerés elnyeréséhez minősített többség szükséges, 
- amennyiben egyik jelölt sem kapja meg a minősített többségi szavazatot, a szavazás 

eredménytelen, 2022-ben az adott ágazatban, nem adja ki a Képviselő-testület az elismerést. 
 
 
41/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Sportjáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként Schäffer Katalin neve 
felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
42/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez 
jelöltként Timárné Csák Tímea neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
43/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Neveléséért, Oktatásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként Tóth 
Olivér neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
44/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Neveléséért, Oktatásáért” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként Dr. 
Rückné Mező Györgyi neve felkerüljön a szavazólapra. 
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45/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a „Mezőberény 
Vállalkozója” elismerés titkos szavazással történő odaítéléshez jelöltként a Borgula-Ép Kft., 
Borgula Péter és Borgula György neve felkerüljön a szavazólapra. 
 
 
46/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évben „Mezőberény 
Kultúrájáért, Nemzetiségi Kultúrájáért” elismerést nem adományoz. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
47/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évben a „Mezőberény 
Sportjáért” elismerést Schäffer Katalin – szül.: Békéscsaba, 1983.12.20., an.: Sáli Mária, 
lakik: 5622 Köröstarcsa, Hunyadi J. u. 4/A. – részére adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin, a Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2022. március 15. 
 
 
48/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évben a „Mezőberény 
Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést Timárné Csák Tímea – szül.: Budapest 18., 
1970.05.01., an.: Elek Zsuzsanna Magdolna, lakik: 5650 Mezőberény, Luther u. 4. – részére 
adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2022. március 15. 
 
 
49/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évben a „Mezőberény 
Neveléséért - Oktatásáért” elismerést Tóth Olivér – szül.: Békéscsaba, 1974.03.14., an.: 
Baukó Mária Erzsébet, lakik: 5650 Mezőberény, Hősök útja 10.E. lph. 1 em. 3. aj. – részére 
adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Dr. Burján Katalin Humánügyi Bizottság elnöke 
Határidő: 2022. március 15. 
 
 
50/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2022. évben a „Mezőberény 
Vállalkozója” elismerést a Borgula-Ép Kft., Borgula Péter és Borgula György – cím: 5650 
Mezőberény, Jeszenszky u. 20. – részére adományozza. 
Az adományozás indokát a mellékelt ajánlás, és végzett tevékenység leírása adja. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
Hőgye Szabolcs Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnök 

Határidő: 2022. március 15. 
 
 
51/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Dankó József (sz. 1939., 
an: Szvoboda Erzsébet, címe: 5650 Mezőberény, Kereki u. 1.) 1/2 részbeni tulajdonát képező, 
és Bujdosó Lajosné (sz. n.: Kobzos Rozália, sz. 1941., an: Kovács Rozália, címe: 5650 
Mezőberény, Békési út 1/A. 2/8.) 1/2 részbeni tulajdonát képező az 5650 Mezőberény, József 
A. u. 2/A. sz. alatti (hrsz.: 344) ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalomnak a 
tulajdonos költségén történő törléséhez.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
52/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/1 részben tulajdonát képező 
Mezőberény, külterület, 07/18 hrsz. alatt nyilvántartott 1142 m2 nagyságú ingatlan művelési 
ágának változtatása mellett dönt, „közút” művelési ág helyett „szántó” művelési ágra történő 
változással. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a művelési ág változással kapcsolatos ingatlan - 
nyilvántartási átvezetési eljárásban az illetékes Földhivatali Osztályánál eljárjon és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
53/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00919 
azonosító számú „Kulturális rendezvénypavilon létesítése Mezőberényben” című projekt 
megvalósításához az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési 
Központ részére a 2022. évi költségvetésben bruttó 6.300.000 Ft kiegészítő fedezetet biztosít 
beruházási kiadásként.  
Felelős: Túri Andrea OPSKMM igazgató 
   Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: értelem szerint 
 
 
54/2022.(I.31.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a KEHOP-2.2.2-15-2019-00143 
számú, „Mezőberény szennyvíztisztító telep fejlesztése” megnevezésű projekt keretében a 
Magyar Vakond Kft.-vel (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150., adószám: 22929486-4-
03, cégjegyzékszám: 03-09-120811, képviseli: Varga Csaba ügyvezető) kötött megállapodás 
vonatkozásában mint megrendelő hozzájárul a megállapodásban részes fél személyében 
történő változáshoz oly módon, hogy a Magyar Vakond Kft., mint vállalkozó helyébe – 
változatlan tartalommal, azonos jogokkal és kötelezettségekkel – a Magyar Vakond Kft.-ből 
kiválással létrejövő Békési Vakond Kft. (az alábbi tájékoztató, tervezett adatokkal: rövidített 
cégnév: Békési Vakond Kft., cégforma: korlátolt felelősségű társaság, székhely: 6060 
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Tiszakécske, Béke u. 150., jegyzett tőke: 10.000.000 Ft, főtevékenység: 4211’08 út, autópálya 
építése, egyszemélyi tagja: Duna Aszfalt Zrt., melynek székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke u. 
150.) lépjen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2022.(I.31.) önkormányzati 
rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 34/2006.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2/2022.(II.1.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 3/2022.(II.1.) önkormányzati 
rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól 
szóló 16/2007.(VI.19.)sz. rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 4/2022.(II.1.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
55/2022.(II.21.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” című pályázat hiánypótlása /sürgősséggel/ 
 
 
56/2022.(II.21.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2022. (I. 31.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
1. úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a „Belterületi 

utak, járdák, hidak felújítása” pályázati kiírás vonatkozásában, „Belterületi járdák 
felújítása Mezőberényben” címmel, bruttó 53.301.208 forint, azaz ötvenhárommillió-
háromszázegyezer-kétszáznyolc forint beruházási költséggel, melyből a vállalt önerő 
összege bruttó 13.325.302 forint, azaz tizenhárommillió-háromszázhuszonötezer-
háromszázkét forint, az igényelt állami támogatás összege bruttó 39.975.906 forint, azaz 
harminckilencmillió-kilencszázhetvenötezer-kilencszázhat forint. 

2. úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásához önerőként bruttó 13.325.302 forint, azaz 
tizenhárommillió-háromszázhuszonötezer-háromszázkét forint fedezetet a 2022. évi 
költségvetésében felújítási célú előirányzatként biztosít. 
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3. úgy dönt, hogy a pályázatot az alábbi című és helyrajzi számú ingatlanok felújítására 
kívánja benyújtani: 

 
s.sz. helyszín hossz szélesség m2 Hrsz 

1. Békési út térkövezett 50 1,2 60 3723/3 
2. 987/7 HRSZ ingatlan  60 1 60 987/7 
3. Fő út 30 1,2 36 2426/1 
4. Hősök út  229 1,2 275 3559 
5. Puskin 2-6/b 70 1,2 84 1130 
6. Petőfi utca 14-től Vadász utcáig 140 1 140 951/1 
7. Vadász utca (Zsák - Tavasz utcák között) 39 1 39 69 
8. Kossuth tér 13. 30 1,7 51 991/3 
9. Kossuth tér Puskin utca - 987/7 hrsz. Ingatlan 

közötti szakasz 86 1,9 163 991/4 
10. Szénáskert u. 6., 10. 43 1 43 3697 
11. Szénáskert u. 36., 42-44. 57 1 57 3334 
12. Szénáskert u. 48, 76., 88-92. 80 1 80 3249 
13. Röntgen u. 5-11. 96 1 96 3676 
14. Tessedik tér 9-13 150 1 150 3388 
15. Báthory u. 20-24., 30., 34-38. 60 1 60 3389 
16. Táncsics u. 8., 14., 20., 70. 80 1 80 3417 
17. Rózsa u. 22 0,8 17,6 2682 
18. Gárdonyi Géza u.  89 0,8 71,2 2665 
19. Bonyhai utca 12,5 0,8 10 2579 
20. Vésztői út (Bajcsy - Báthory utcák közötti szakasz) 28 0,8 22,4 2975/3 
21. Kinizsi utca (Nyárfa, Madarász, Jókai) 15,5 0,8 12,4 2617 
22. Malom utca 1 4,5 1 4,5 2823 
23. Kérhalom utca 26. 5 0,8 4 2796/2 
24. 2795 hrsz. út 115 0,8 92 2795 
25. Kérhalom utca 70 0,8 56 2796/1 
26. Liget u. (Fő út és Kastély köz között) 37 1,2 44 3543 
27. Fő út 19-33.  190 1,2 228 2426/3 
28. Vésztői út 12-32. 120 1 120 3489/1 
29. Oltványkert utca (Mátyás király u. - Mónus Illés u. 

között) 100 1 100 1586 
30. Szarvasi út 38., 46 43 1 43 727/3 
31. Gyár u. (Szántó K. - Hattyú) 100 1 100 1621 
32. Vasút utca (A Kálvin tértől a Vasútállomásig) 120 1 120 810/1 
33. Gutenberg utca 100 1 100 1569 
34. Áchim András utca 1-43. 430 0,8 344 501 
Összesen: 2902  2964  
 
4. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a pályázat benyújtására, a pályázati kiírással 

kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, szükséges beszerzések 
elindítására, árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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*** 
 
 
57/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Tájékoztató az önkormányzati képviselők és nem képviselő bizottsági tagok 
vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről 
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 307/2021.(IX.14.), 398/2021.(XI.11.), 402/2021.(XI.11.), 

459/2021.(XII.20.), 489/2021.(XII.20.), 2/2022.(I.13.), 3/2022.(I.13.), 
4/2022.(I.13.), 7/2022.(I.13.), 12/2022.(I.31.), 14/2022.(I.31.), 18/2022.(I.31.), 
19/2022.(I.31.), 20/2022.(I.31.), 21/2022.(I.31.), 22/2022.(I.31.), 23/2022.(I.31.), 
26/2022.(I.31.), 27/2022.(I.31.), 28/2022.(I.31.), 35/2022.(I.31.), 36/2022.(I.31.), 
37/2022.(I.31.), 39/2022.(I.31.), 51/2022.(I.31.), 54/2022.(I.31.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/3. Szúnyoggyérítés 
II/4. Wenckheim film támogatás /sürgősséggel/ 
II/5. Településrendezési Eszközök 2022.évi 12. számú módosításához kapcsolódó 

partnerségi egyeztetési szakasz lezárása /sürgősséggel/ 
II/6. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, azon belül „Belterületi utak, 

járdák, hidak felújítása” című pályázat benyújtása – hiánypótlás teljesítése 
/sürgősséggel/ 

III./ Mezőberény Város Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai pénzügyi 
adatokkal 

IV./ Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elfogadása 
V./ Tájékoztató a közmunkások foglalkoztatásának 2021. évi tapasztalatairól, 2022. évi tervek 
VI./ Tájékoztató a 2021. évi pályázati projektekről 
VII./ Bejelentések 

VII/1. Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre 
VII/2. Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító okiratának módosítása 
VII/3. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése (1. fordulós tárgyalás) 
VII/4. Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 
VII/5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Kameraszabályzatának jóváhagyása 
VII/6. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjainak megállapítása 
VII/7. Temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása 
VII/8. Nagy József kérelme 
VII/9. OPSKMM Könyvtár egysége 2021. évi beszámolójának elfogadása, 2022. évi 

munkatervének jóváhagyása 
VII/10. Étkeztetés 
VII/11. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása - eskütétel 
VII/12. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 
VII/13. TOP_Plusz-1.2.3-21 – Belterületi utak fejlesztése támogatási kérelem benyújtása 
VII/14. TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések támogatási kérelem benyújtása 
VII/15. TOP_Plusz-1.1.1-21 – Helyi Gazdaságfejlesztés támogatási kérelem benyújtása 
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VII/16. TOP_Plusz-3.1.2-21 – Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) támogatási 
kérelem benyújtása 

VII/17. TOP_Plusz-3.3.2-21 – Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 
támogatási kérelem benyújtása 

VII/18. „Mezőberény tömegközlekedéssel érintett szakaszok burkolatfelújítása, valamint 
a Kereki u. részleges felújítása” tárgyú ajánlatkérési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztása 

VII/19. „Piaccsarnok fejlesztése Mezőberényben” elnevezésű projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása 

VII/20. TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 projekt közbeszerzés lebonyolítása kapcsán 
nyertes ajánlattevő kiválasztása 

VII/21. Beszámoló Mezőberény Város Önkormányzata által 2021. évben Egyéb jellegű 
támogatással támogatott szervezetek elszámolási kötelezettsége teljesítésének 
ellenőrzéséről /sürgősséggel/ 

VII/22. Üres bérlakások kiadásának időleges felfüggesztése /sürgősséggel/ 
VII/23. Egyéb bejelentés 

VIII./ Zárt ülés 
VIII/1. Szerződésátruházás a Mezőberény, 0365/8. hrsz. alatti ipari terület kapcsán 
VIII/2. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások 

meghirdetése 
VIII/3. 962/3 hrsz. ingatlan státusza 
VIII/4. Egyéb bejelentés 

 
 
58/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és 
Esélyegyenlőségi Bizottság 2022. évi önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatokkal 
kapcsolatos vizsgálatának eredményéről adott tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 
59/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. január 31-i zárt ülésen, 
valamint a 2022. február 21-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
60/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
61/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 307/2021.(IX.14.), 
398/2021.(XI.11.), 402/2021.(XI.11.), 459/2021.(XII.20.), 489/2021.(XII.20.), 2/2022.(I.13.), 
3/2022.(I.13.), 4/2022.(I.13.), 7/2022.(I.13.), 12/2022.(I.31.), 14/2022.(I.31.), 18/2022.(I.31.), 
19/2022.(I.31.), 20/2022.(I.31.), 21/2022.(I.31.), 22/2022.(I.31.), 23/2022.(I.31.), 
26/2022.(I.31.), 27/2022.(I.31.), 28/2022.(I.31.), 35/2022.(I.31.), 36/2022.(I.31.), 
37/2022.(I.31.), 39/2022.(I.31.), 51/2022.(I.31.), 54/2022.(I.31.)sz. lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
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62/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
63/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. A 2022. évi szúnyoggyérítés védekezését elvégző szervezetnek a legkedvezőbb ajánlatot 

adó SZEMP Air Kft. (6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43.) céget választja, az alábbi ajánlati 
árak alapján: 
a) Földi kémiai irtás ULV (600 ha) bruttó 2.032,- Ft/ha 
b) Földi kémiai irtás melegköd képzéssel (345 ha) bruttó 2.032,- Ft/ha 
c) Légi biológiai irtás (35 ha) bruttó 3.810,- Ft/ha 

2. A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásával Betyó János (5700 
Gyula, Laktanya utca 13/a.) szúnyoggyérítési szakértőt bízza meg 185.000,- Ft/év, azaz 
egyszáznyolcvanötezer forint/év díjazás ellenében. 

3. A védekezési munkákat a szakértő által jelzett tartalommal és időpontban évi maximum 
két alkalommal megrendeli a SZEMP Air Kft. ajánlata szerint.  

4. A költségekre a 2022. évi költségvetésben maximum 5.000.000,- és 350.000,- Ft, 
összesen 5.350.000,- Ft-ot, azaz ötmillió-háromszázötvenezer forint forrást biztosít.  

5. Felhatalmazza Siklósi István Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, 
illetve a vállalkozási és megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: szerződéskötés haladéktalanul 
 
 
64/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 438/2021.(XI.29.)sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a BetűNet Média és 
Hírügynökség Kft. kérelmét és a Békés megyei kötődésű Wenckheim családról szóló film 
elkészítéséhez 381.000.- Ft összeget biztosít a 2022. évi költségvetés terhére, működési célú 
támogatásként. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
65/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény Településrendezési 
Eszközeinek 2022. évi 12. számú módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési szakaszt 
lezárja, miután a tervezett módosításokkal kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben és a 
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 25/2017. (VIII.29.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott partnerségi véleményezésre biztosított határidőn belül a partnerségi 
egyeztetésbe bevontak részéről észrevétel nem érkezett. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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66/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 34/2022. (I. 31.) sz. határozatának 3. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
3. úgy dönt, hogy a pályázatot az alábbi című és helyrajzi számú ingatlanok felújítására 

kívánja benyújtani: 
 

s.sz. helyszín hossz szélesség m2 Hrsz 
1. Békési út térkövezett 50 1,2 60 3723/3 
2. 987/7 HRSZ kivett közterület 60 1 60 987/7 
3. Fő út 30 1,2 36 2426/1 
4. Hősök út  229 1,2 275 3559 
5. Puskin 2-6/b 70 1,2 84 1130 
6. Petőfi utca 14-től Vadász utcáig 140 1 140 951/1 
7. Vadász utca (Zsák - Tavasz utcák között) 39 1 39 69 
8. 991/1 hrsz kivett közterület 30 1,7 51 991/1 
9. 991/4 kivett közterület Puskin utca - 987/7 

hrsz. kivett közterület közötti szakasz 
86 1,9 163 991/4 

10. Szénáskert u. 6., 10. 43 1 43 3697 
11. Szénáskert u. 36., 42-44. 57 1 57 3334 
12. Szénáskert u. 48, 76., 88-92. 80 1 80 3249 
13. Röntgen u. 5-11. 96 1 96 3676 
14. Tessedik tér 9-13 150 1 150 3388 
15. Báthory u. 20-24., 30., 34-38. 60 1 60 3389 
16. Táncsics u. 8., 14., 20., 70. 80 1 80 3417 
17. Rózsa u. 22 0,8 17,6 2682 
18. Gárdonyi Géza u.  89 0,8 71,2 2665 
19. Bonyhai utca 12,5 0,8 10 2579 
20. Vésztői út (Bajcsy - Báthory utcák közötti 

szakasz) 
28 0,8 22,4 2975/3 

21. Kinizsi utca (Nyárfa, Madarász, Jókai) 15,5 0,8 12,4 2617 
22. Malom utca 1 4,5 1 4,5 2823 
23. Kérhalom utca 26. 5 0,8 4 2796/2 
24. 2795 hrsz kivett közterület 115 0,8 92 2795 
25. Kérhalom utca 70 0,8 56 2796/1 
26. Liget u. (Fő út és Kastély köz között) 37 1,2 44 3543 
27. Fő út 19-33.  190 1,2 228 2426/3 
28. Vésztői út 12-32. 120 1 120 3489/1 
29. Oltványkert utca (Mátyás király u. - Mónus 

Illés u. között) 
100 1 100 1586 

30. Szarvasi út 38., 46. 43 1 43 727/3 
31. Gyár u. (Szántó K. - Hattyú) 100 1 100 1621 
32. Vasút utca (A Kálvin tértől a Vasútállomásig) 120 1 120 810/1 
33. Gutenberg utca 100 1 100 1569 
34. Áchim András utca 1-43. 430 0,8 344 501 
Összesen: 2901,5  2964  
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
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67/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Mezőberény Város 
Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai pénzügyi adatokkal” című napirendi 
pontot az igényelt adatok pontosítását követően a zárszámadás után újratárgyalja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2022. júniusi testületi ülés” 
 
 
68/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megerősíti, illetőleg ismételten 
egyetért a költségvetési helyzet javítása érdekében a Mezőberényi Polgármesteri Hivataltól 4 
db Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshely áthelyezésével Mezőberény Város 
Önkormányzatához 2022. február 1-i hatállyal. A Képviselő-testület utasítja az érintett 
vezetőket a szükséges intézkedések meghozatalára. 
Felelős: Siklósi István polgármester, 

Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 

Határidő: értelem szerint 
 
 
69/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közmunkások foglalkoztatásának 
2021. évi tapasztalatairól, valamint a 2022. évi tervekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
70/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évi pályázati 
munkáról szóló beszámolót azzal, hogy a 2021-ben elkezdett és még le nem zárt 
pályázatokról - amikor azok lezárásra kerülnek - készüljön pénzügyi beszámoló a képviselő-
testület felé a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság által – a 2022. márciusi bizottsági ülésig - 
elkészített formanyomtatvány alapján. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
71/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézményébe történő 2022/2023. nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása 
tekintetében az alábbi hirdetményt teszi közzé: 
 

„ÓVODAI BEIRATKOZÁS 
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beiratkozások ideje a 2022/2023. nevelési évre 
vonatkozóan: 
 

2022. április 20. (szerda) 08,00 órától 17,00 óráig, 
2022. április 21. (csütörtök) 08,00 órától 17,00 óráig. 



42 

 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

− a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
− a gyermek TAJ kártyája, 
− orvosi igazolás, 
− a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, 
−  a gyermek bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló hatósági igazolvány, 
− a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány, 
− a szülő bejelentett lakcímét (tartózkodási helyét) igazoló hatósági igazolvány. 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján „Az óvoda 
a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény”. 
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül 
betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja 
az intézmény felvenni, ha az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét 
teljesítetni tudja.  
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései 
szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét 
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos 
érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak 
az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a megyei 
kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai 
foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete 
indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. 
napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. 
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja, a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el. 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Mezőberény városában 
 

- integrált óvodai nevelés sajátos nevelési igényű gyermekek számára az alapító 
okirat szerint valamennyi önkormányzati fenntartású óvodában folyik, a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján - a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja szerint – 
ellátja: 

• különleges bánásmódot igénylő: 
� mozgásszervi fogyatékos, 
� értelmi fogyatékos (enyhe) 
� egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, 
� beszédfogyatékos gyermekeket. 

- az óvoda felvételi körzete Mezőberény Város közigazgatási területe. 
 
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra 
kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanap. 
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Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől 
számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz 
címezve az óvoda vezetőjénél. Ebben az esetben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. 
 
A beiratkozás helye: 
 
Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Mezőberény Liget tér 5. 
 

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljárva 
Siklósi István 

Polgármester” 
A Képviselő-testület felhatalmazza Kissné Wagner Mária Intézményvezetőt, hogy a 
hirdetmények közzétételéről intézkedjen. 
Felelős: Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
72/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
73/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
74/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a belterületi avar és kerti hulladékok 
nyílttéri égetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét az előterjesztéshez mellékelt 
formában továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. 
A Képviselő-testület megbízza Siklósi István polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet küldje 
meg tájékoztatásként az érintett önkormányzatoknak, valamint véleményezésre a Békés 
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztálya, mint környezetvédelmi igazgatási szerv és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, mint tűzvédelmi hatóság részére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
75/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
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1. egyetért azzal, hogy Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 57/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelete 
felülvizsgálata alapján új rendelet alkotása vált szükségessé. 

2. felkéri a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendelet-tervezet előkészítésére, valamint véleményeztetésére. 

3. felkéri a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló rendelet-tervezet előterjesztésére a soron következő rendes 
képviselő-testületi ülésre. 

Felelős: dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
76/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Kameraszabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
Felelős: Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
77/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat (a továbbiakban: Intézmény) fenntartója, az Intézmény által biztosított 
rendeleti szabályozási tárgykörön kívül eső, további – a Városi Humánsegítő és Szociális 
Szolgálat Közétkeztetési Központjában történő – étkeztetés tekintetében az étkeztetés térítési 
díjainak összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
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6./ EGYÉB 
ÉTKEZTETÉS 

 

              
a.) FELNŐTT 
(felügy.intézm.dol
g.)                       

Ebéd:  - normál 396 107 503 74 322 87 420 0 0 113 85 335 90 816 220 
b.) FELNŐTT 
(vendég-külsős)                         

napi 3x 879 237 1116 164 715 194 0 1001 0 270 186 815 220 1880 507 

Ebből: - reggeli 216 58 274 40 176 48 0 246 0 66 45 201 54 462 124 

- ebéd 396 107 503 74 322 87 0 451 0 122 84 367 99 847 229 

- vacsora 267 72 339 50 217 59 0 304 0 82 57 247 67 571 154 

c.) EBÉD 396 107 503 74 322 87 0 451 0 122 84 367 99 847 229 

A Képviselő-testület megbízza az Intézmény igazgatóját, hogy a térítési díjak alkalmazásáról 
intézkedjen. 
Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
Határidő: 2022. március 1. naptól 
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78/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja Nagy József, 
Mezőberény, Hősök útja 1. sz. alatti lakos kérését, a Hősök útján való parkolást a kérelmező 
számára sem engedélyezi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
79/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Könyvtár egységének 2021. évi beszámolóját 
megismerte és elfogadja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 

  Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
80/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Orlai Petrics Soma Könyvtár, 
Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ Könyvtár egységének 2022. évi munkatervét 
jóváhagyja. 
Felelős: Dr. Burján Katalin HB elnök 

Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
81/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a jelenleg a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat keretei között ellátott 
étkeztetés esetleges más formában történő ellátásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. márciusi rendes testületi ülés 
 
 
82/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése alapján 
Kovácsné Nagy Krisztinát a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság – nem képviselő – tagjának 
választja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
83/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.évi 
XXXVI. törvény 24.§-a alapján a Mezőberényben működő szavazatszámláló bizottságokba 
választott tagként az alábbi személyeket választja meg: 

Andrésiné Daru Ilona Jakab Krisztina 
Balázs Györgyné Kis Sándorné 
Balázsné Dankó Hédi Kmellár Zoltánné 
Balog Mihályné Komócsin Istvánné 
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Bányai József Kopányi Bálint Imréné 
Benyó Istvánné Kovács Gabriella 
Binder Anikó Kozma Mária 
Fábián György Mikó Ida 
Frankóné Gubis Ida Nun Mihályné 
Füzesi Krisztina Éva Pilisiné Kruzics Mónika 
Gézárt Sára Puskásné Kovács Magdolna 
Guba Julianna Szilágyi Sára 
Gubis Andrásné Tóth Mónika 
Gyurkó Csaba Lászlóné Tóthné Guba Ágnes 
Hajkó Jánosné Turbucz József Mihályné 
Henger Péter Varga Mária 
Hoffmanné Czirbuly Mária Zubáné Gál Márta 
Huszka Bettina Kitti  

Felelős: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 
Határidő: azonnal 
 
 
84/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, támogatási kérelmet kíván 

benyújtani a TOP_Plusz-1.2.3-21 – Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás 
vonatkozásában a „Belterületi utak fejlesztése Mezőberényben” tartalommal, bruttó 200 
millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a támogatási kérelemmel kapcsolatos további 
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, szükséges beszerzések elindítására, 
árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
85/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 

konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit 
Kft-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima ügyvezető igazgató) 
támogatási kérelmet kíván benyújtani TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések pályázati 
felhívás vonatkozásában a „Hosszú-tó környezetének rendezése és a Kossuth tér 
fejlesztése Mezőberényben” tartalommal, bruttó 342 millió Ft igényelt támogatással, 100 
%-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető 
települések pályázati felhívás keretében benyújtandó „Hosszú-tó környezetének 
rendezése és a Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben” tartalmú támogatási kérelem 
vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t 
(5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima ügyvezető igazgató) a 
projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, dokumentumok elkészítését, 
közbeszerzési feladatok ellátását) és a projektmenedzsmenti feladatok ellátására.  

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok 
megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
86/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 

konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit 
Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima ügyvezető 
igazgató) támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP_Plusz-1.1.1-21 – Helyi 
Gazdaságfejlesztés pályázati felhívás vonatkozásában a „III. Ipari terület létesítése 
Mezőberényben” tartalommal, bruttó 350 millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os 
támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú, „Helyi 
Gazdaságfejlesztés” pályázati felhívás keretében benyújtandó „III. Ipari terület létesítése 
Mezőberényben” tartalmú támogatási kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-
menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: 
Miklós Melinda Kozima ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes 
tanulmányok, dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.  

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok 
megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
87/2022.(II.28.)sz. határozat: 
I. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 
konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató) támogatási kérelmet kíván benyújtani TOP_Plusz-3.1.2-21 – 
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) pályázati felhívás vonatkozásában a 
„Leromlott Városi Területek rehabilitációja Mezőberényben” tartalommal, bruttó 300 
millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, 
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) pályázati felhívás keretében benyújtandó 
„Leromlott Városi Területek rehabilitációja Mezőberényben” tartalmú támogatási 
kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, 
dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.  

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, 
jognyilatkozatok megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

II. Felhatalmazza Siklósi István Polgármestert az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára, valamint az ezzel kapcsolatos 
jognyilatkozatok, pénzügyi kötelezettségvállalások megtételére. 
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Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
88/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 

konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit 
Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima ügyvezető 
igazgató) támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP_Plusz-3.3.2-21 – Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázati felhívás vonatkozásában a 
„Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben” tartalommal, bruttó 
388 millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-3.3.2-21 – Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése pályázati felhívás keretében 
benyújtandó „Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben” tartalmú 
támogatási kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-menti Települések 
Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda 
Kozima ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, 
dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a projektmenedzsmenti 
feladatok ellátására.  

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, jognyilatkozatok 
megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
89/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Mezőberény 

tömegközlekedéssel érintett szakaszok burkolatfelújítása, valamint a Kereki u. részleges 
felújítása” tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés 
mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján a STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ 
KFT.-t (1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 30.531.025 Ft +27% Áfa = bruttó 38.774.402 
Ft ajánlati áron. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
90/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Piaccsarnok fejlesztése 

Mezőberényben” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás 
lefolytatása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés 
mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft.-t (5630 Békés, Petőfi u. 2.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb 
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ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 700.000 Ft + 27% Áfa = 889.000 Ft ajánlati 
áron. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, valamint 
a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
91/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Csapadékvíz megtartása a 
Mezőberényi I. számú tározóban” megnevezésű TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 azonosító 
számú projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatása tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyerteseként a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft-t (5630 Békés, 
Petőfi S. u. 2.) nevezi meg 2.300.000,- Ft + 621.000,- Ft Áfa = 2.921.000,- Ft ajánlati árral.  
A feladat ellátásához szükséges fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított a TOP-2.1.3-
16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban 047410-6 
részletező számon. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
92/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi egyéb támogatások 
felhasználásáról szóló, 9-ből 8 szervezet, egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót 
tudomásul veszi (1 egyesület: az 1.000.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó támogatással külön 
határozattal elfogadva). 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
93/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Pénzügyi Gazdasági Bizottság által 
ellenőrzött Körösi Vízgazdálkodási Társulat (5700 Gyula, Munkácsy M. u. 19. sz.) 2021. évi 
egyéb támogatások felhasználásáról a 253-14/2021. ügyiratszámú támogatási szerződésben 
meghatározott 1.934.062,- Ft összegről, szóló 54/2022.(II.23.) sz. PGB határozattal 
elfogadott, 253-16/2021. ügyiratszámú elszámolását, pénzügyi beszámolóját jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Tájékoztatásra azonnal 
 
 
94/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 
Mezőberény  

Lakás címe szobák száma m2 megjegyzés 
Békési út 9-11/C. 2/6. 1,5 51,74 összkomfortos 
Békési út 7/B. 2/5. 2,5 67,16 összkomfortos 
Békési út 2/B. 4/20. 2,5 76,85 összkomfortos 
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Sport u. 10. 2 54,74 összkomfortos 

Táncsics u. 26. 2 83 
komfort nélküli nagyon rossz állapotú 
csak végszükség esetén 

Sport u. 1. 1,5 66 félkomfortos 
pillanatnyilag üresen álló önkormányzati bérlakásokat 2022. május 31-ig nem adja bérbe, 
azokat az esetlegesen Mezőberényben elhelyezendő orosz-ukrán konfliktus miatt menekülők 
átmeneti elhelyezésére tartja fenn. További intézkedéseket a háborús helyzet alakulásától 
függően hoz a képviselő-testület. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
95/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 234/2021.(VII.13.) 
sz. határozattal elfogadott együttműködési megállapodás vonatkozásában hozzájárul a 
szerződésátruházáshoz, amely keretében Molnár Péter őstermelő (címe: 5650 Mezőberény, 
Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-24, kamarai nyilvántartási szám: S565000241574-01, 
MVH azonosító: 1009510955) Bérlő mint szerződésből kilépő fél helyébe, azonos 
tartalommal, változatlan jogokkal és kötelezettségekkel az MM Agroker Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, Fortuna u. 19., adószáma: 27472666-2-04, 
cégjegyzékszáma: 04 09 016091, statisztikai számjele: 27472666-4621-113-04, képviseli: 
Mochnács Tamás ügyvezető) mint szerződésbe belépő fél lép, amelyben Mezőberény Város 
Önkormányzata, mint tulajdonos a szerződésben maradó fél azonos tartalommal, változatlan 
jogokkal és kötelezettségekkel. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésátruházási megállapodás aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
96/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 237/2021.(VII.13.) 
sz. határozattal elfogadott bérleti szerződés vonatkozásában hozzájárul a 
szerződésátruházáshoz, amely keretében Molnár Péter őstermelő (címe: 5650 Mezőberény, 
Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-24, kamarai nyilvántartási szám: S565000241574-01, 
MVH azonosító: 1009510955) Bérlő mint szerződésből kilépő fél helyébe, azonos 
tartalommal, változatlan jogokkal és kötelezettségekkel az MM Agroker Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, Fortuna u. 19., adószáma: 27472666-2-04, 
cégjegyzékszáma: 04 09 016091, statisztikai számjele: 27472666-4621-113-04, képviseli: 
Mochnács Tamás ügyvezető) mint szerződésbe belépő fél lép, amelyben a Mezőberény ’17 
Városüzemeltetési Kft., mint Bérbeadó a szerződésben maradó fél, azonos tartalommal, 
változatlan jogokkal és kötelezettségekkel. 
Felhatalmazza Pallag Péter ügyvezetőt a szerződésátruházási megállapodás aláírására.  
Felelős: Pallag Péter Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelem szerint 
 
 
97/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 240/2021.(VII.13.) 
sz. határozattal elfogadott adásvételi előszerződés vonatkozásában hozzájárul a 
szerződésátruházáshoz, amely keretében Molnár Péter őstermelő (címe: 5650 Mezőberény, 
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Tavasz u. 9., adószám: 79085702-1-24, kamarai nyilvántartási szám: S565000241574-01, 
MVH azonosító: 1009510955) Vevő mint szerződésből kilépő fél helyébe, azonos 
tartalommal, változatlan jogokkal és kötelezettségekkel az MM Agroker Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, Fortuna u. 19., adószáma: 27472666-2-04, 
cégjegyzékszáma: 04 09 016091, statisztikai számjele: 27472666-4621-113-04, képviseli: 
Mochnács Tamás ügyvezető) mint szerződésbe belépő fél lép, amelyben Mezőberény Város 
Önkormányzata, mint tulajdonos Eladó a szerződésben maradó fél azonos tartalommal, 
változatlan jogokkal és kötelezettségekkel. 
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződésátruházási megállapodás aláírására.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
98/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Varga Béláné (lakcím: 5650 
Mezőberény, Szénáskert u. 123.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) 
alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
99/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Kondé Vilmosné (lakcím: 5650 
Mezőberény, Eötvös u. 4.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatti 
bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát formai okokból érvénytelennek 
nyilvánítja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
100/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete érvényesnek nyilvánítja Gulyás 
Balázs Péter (lakcím: 5621 Csárdaszállás, Petőfi u. 3.), a Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. 
sz. (Hrsz. 3573/1) alatti bérlakások bérbeadása tárgyában benyújtott pályázatát. 
A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. 
(III.1.) sz. rendelete 5. § (1) bekezdés c) pont értelmében a Mikszáth Kálmán utca 3. sz. 
(hrsz.: 3573/1) alatti piaci alapú bérlakások első alkalommal történő bérbeadása kapcsán a 6. 
sz. bérlakás bérlőjének Gulyás Balázs Péter (anyja neve: Kádár Anna, sz. hely, idő: 
Békéscsaba, 1999.06.02., adóazonosító jele: 8483640643, lakóhelye: 5621 Csárdaszállás, 
Petőfi u. 3.) pályázót nevezi meg 3 év időtartamra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
101/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete 13/A. § (2) bekezdés alapján bérbeadásra 
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meghirdeti a következő önkormányzati tulajdonú, piaci alapú bérlakásokat, amely kapcsán a 
Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az alábbi pályázat 
közzétételéről gondoskodjon: 

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

Pályázat 
 

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

 
III. kategória:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ea.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó nettó 
jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, 
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eb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - ellátottságát 
javítja. 

ec.) akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, vagy egészben a 
tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető mezőberényi 
lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi lakóingatlanon 
(lakrészen) állandó használat joga. 

 
5. Kötelezően benyújtandó mellékletek: 

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

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

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

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

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

 
6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 

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

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

- a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A 
pályázat benyújtási határideje: 2022. március 17., 12:00 óra. Amennyiben valamely 
bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten meghirdetésre kerül a soron 
következő képviselő-testületi ülésen.  

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

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

 
7. Az elbírálás rendje: 

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

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

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

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

 
8. Egyéb információk: 

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

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

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

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

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

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

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

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ 
oldalon.” 
 
 
102/2022.(II.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 962/3. hrsz. ingatlan kérdésében az 
Evangélikus Egyházzal és a Tankerülettel kötött megállapodások szerint biztosítja a 
használati jogot a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és 
Általános Iskola, valamint a Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Kollégium részére. Amennyiben további pontosításra van szükség, úgy elfogadja az illetékes 
bíróság tárgyban hozott döntését. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 5/2022.(II.28.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2022.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 
18/2008.(V.26.) MÖK számú rendelet módosításáról 
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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7/2022.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 20/2016.(V.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8/2022.(II.28.) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

*** 
 
 
103/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása 
2./ Mezőberény, 0298/15. hrsz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adása 
3./ Mezőberény Város Önkormányzata által a „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.2-21 azonosítószámú felhívásra, az „Alapellátás 
infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt 
pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása 

4./ Mezőberény Város Önkormányzata által a „Élhető települések” megnevezésű, 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívásra, a „Hosszú-tó környezetének rendezése és a 
Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben - PARKOLÓK” címmel benyújtani kívánt 
pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása 

5./ Mezőberény Város Önkormányzata által a „Élhető települések” megnevezésű, 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú felhívásra, a „Hosszú-tó környezetének rendezése és a 
Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt pályázathoz 
kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztása 

6./ Mezőberény Város Önkormányzata által a „Helyi gazdaságfejlesztés” megnevezésű, 
TOP_PLUSZ-1.1.1-21 kódszámú felhívásra, a „III. Ipari terület fejlesztése 
Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó műszaki tervezési 
feladatok elvégzése tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
kiválasztása 

7./ Mezőberény Város Önkormányzata által a „Belterületi utak fejlesztése” megnevezésű, 
TOP_PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú felhívásra, a „Belterületi utak fejlesztése 
Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok 
elvégzése tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása 

8./ Egyéb bejelentés 
 
 
104/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletében foglalt 
Mezőberény Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja, ezzel egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi a 90/2018.(II.26.)sz. határozatával elfogadott Mezőberény Város 
Közbeszerzési Szabályzatát. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
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105/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megerősíti a 210/2021.(VI.28.) sz. határozatát, a Mezőberény, 0298/15 helyrajzi 
számon felvett, kivett vízállás megnevezésű, 1499 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényét fenntartja. 

2.  a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által elkészíttetett értékbecslés költségét 
átvállalja. 

3. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tulajdonjog ingyenes átruházásáról szóló 
megállapodás aláírására.  

4. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
106/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése” című TOP_PLUSZ-3.3.2-21 azonosító számú 
felhívásra, az „Alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása Mezőberényben” 
címmel benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés mellékletét 
képező bontási jegyzőkönyv alapján a Fajzi Építész Stúdió Kft.-t (5600 Békéscsaba, 
Ybl Miklós u. 23.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot tette összesen 11.950.000 Ft + Áfa = 15.176.500 Ft (1. tervcsomag: 
3.850.000 Ft + Áfa = bruttó 4.889.500 Ft, 2. tervcsomag: 8.100.000 Ft + Áfa = bruttó 
10.287.000 Ft) ajánlati áron. 

2. Az 1. tervcsomag elkészítésére 3.850.000 Ft + Áfa = bruttó 4.889.500 Ft fedezetet 
biztosított a 2022. évi költségvetés terhére a 060020-119 (Rekreációs Központ 
Mezőberényben tervek készítése) részletező számon beruházási kiadásként. A pályázat 
nyertessége esetén az összeg a pályázat terhére elszámolható. 
A 2. tervcsomag elkészítésének vonatkozásában a tervezési szerződés feltételes, az 
erre vonatkozó rendelkezések a pályázat nyertessége esetén válnak hatályossá. 

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
107/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által az „Élhető települések” című 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 azonosító számú felhívásra, a „Hosszú-tó környezetének 
rendezése és a Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben - PARKOLÓK” címmel 
benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában 
indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az előterjesztés mellékletét képező bontási 
jegyzőkönyv alapján, Károlyi László E.V.-t (5600 Békéscsaba, Batthyány u. 4.) 
nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 
összesen 1.950.000 Ft + 0% Áfa = 1.950.000 Ft (1. tervcsomag: 975.000 Ft + 0 % 
Áfa = bruttó 975.000 Ft, 2. tervcsomag: 975.000 Ft + 0 % Áfa = bruttó 975.000 Ft) 
ajánlati áron. 
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2. Az 1. tervcsomag elkészítésére 975.000 Ft + 0 % Áfa = bruttó 975.000 Ft fedezetet 
biztosított a 2022. évi költségvetés terhére a 066020-0 (T.TOP_PLUSZ tervek 
készítése) részletező számon beruházási kiadásként. A pályázat nyertessége esetén az 
összeg a pályázat terhére elszámolható. 
A 2. tervcsomag elkészítésének vonatkozásában a tervezési szerződés feltételes, az 
erre vonatkozó rendelkezések a pályázat nyertessége esetén válnak hatályossá. 

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
108/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által az „Élhető települések” című 
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 azonosító számú felhívásra, a „Hosszú-tó környezetének 
rendezése és a Kossuth tér fejlesztése Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt 
pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyerteseként, az előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, 
a Szász-Terv Mérnökiroda Kft.-t (5600 Békéscsaba, Kisfaludy u. 2/a.) nevezi meg, aki 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette összesen 6.594.000 Ft + 
Áfa = 8.374.380 Ft (1. tervcsomag: 750.000 Ft + Áfa = bruttó 952.500 Ft, 2. 
tervcsomag: 5.844.000 Ft + Áfa = bruttó 7.421.800 Ft) ajánlati áron. 

2. Az 1. tervcsomag elkészítésére 750.000 Ft + Áfa = bruttó 952.500 Ft fedezetet 
biztosított a 2022. évi költségvetés terhére a 066020-0 (T.TOP_PLUSZ tervek 
készítése) részletező számon beruházási kiadásként. A pályázat nyertessége esetén az 
összeg a pályázat terhére elszámolható.  
A 2. tervcsomag elkészítésének vonatkozásában a tervezési szerződés feltételes, az 
erre vonatkozó rendelkezések a pályázat nyertessége esetén válnak hatályossá. 

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
109/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Helyi gazdaságfejlesztés” 
című TOP_PLUSZ-1.1.1-21 azonosítószámú felhívásra, az „III. Ipari terület 
fejlesztése Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján a Berpromer Kft.-t (5600 
Békéscsaba, Penza Ltp. 22. I. 4.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette összesen 12.750.000 Ft + 27%Áfa = 16.192.500 Ft (1. 
tervcsomag: 750.000 Ft + 27% Áfa = 952.500 Ft, 2. tervcsomag: 12.000.000 Ft + 27% 
Áfa = 15.240.000 Ft) ajánlati áron. 

2. az 1. tervcsomag elkészítésére 750.000 Ft + 27% Áfa = 952.500 Ft, a 2022. évi 
költségvetés terhére a 066020-0 (T.TOP_PLUSZ tervek készítése) részletező számon 
526.400 Ft, a 066020-0 (Tervek készítése) részletező számon 426.100 Ft fedezetet 
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biztosított beruházási kiadásként. A pályázat nyertessége esetén az összeg a pályázat 
terhére elszámolható. 
A 2. tervcsomag elkészítésének vonatkozásában a tervezési szerződés feltételes, az 
erre vonatkozó rendelkezések a pályázat nyertessége esetén válnak hatályossá. 

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
110/2022.(III.16.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Belterületi utak fejlesztése” 
című TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosítószámú felhívásra, az „Belterületi utak 
fejlesztése Mezőberényben” címmel benyújtani kívánt pályázathoz kapcsolódó 
tervezési feladatok ellátása tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyerteseként, az 
előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján a Berpromer Kft.-t (5600 
Békéscsaba, Penza Ltp. 22. I. 4.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette összesen 4.950.000 Ft + 27% Áfa = 6.286.500 Ft (1. 
tervcsomag: 430.000 Ft + 27% Áfa = 546.100 Ft, 2. tervcsomag: 4.520.000 Ft + 27% 
Áfa = 5.740.400 Ft) ajánlati áron. 

2. az 1. tervcsomag elkészítésére 430.000 Ft + 27% Áfa = 546.100 Ft fedezetet biztosított 
a 2022. évi költségvetés terhére a 066020-0 (T.TOP_PLUSZ tervek készítése) 
részletező számon beruházási kiadásként. A pályázat nyertessége esetén az összeg a 
pályázat terhére elszámolható. 
A 2. tervcsomag elkészítésének vonatkozásában a tervezési szerződés feltételes, az 
erre vonatkozó rendelkezések a pályázat nyertessége esetén válnak hatályossá. 

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
111/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
Tájékoztató önkormányzati nem képviselő bizottsági tag vagyonnyilatkozatának 
nyilvántartásba vételéről 
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 46/2022.(I.31.)sz., 47/2022.(I.31.)sz., 48/2022.(I.31.)sz., 

49/2022.(I.31.)sz., 50/2022.(I.31.)sz., 52/2022.(I.31.)sz., 68/2022.(II.28.)sz., 
69/2022.(II.28.)sz., 72/2022.(II.28.)sz., 73/2022.(II.28.)sz., 76/2022.(II.28.)sz., 
77/2022.(II.28.)sz., 78/2022.(II.28.)sz., 79/2022.(II.28.)sz., 80/2022.(II.28.)sz., 
81/2022.(II.28.)sz., 82/2022.(II.28.)sz., 83/2022.(II.28.)sz., 92/2022.(II.28.)sz., 
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93/2022.(II.28.)sz., 95/2022.(II.28.)sz., 96/2022.(II.28.)sz., 97/2022.(II.28.)sz., 
98/2022.(II.28.)sz., 99/2022.(II.28.)sz., 100/2022.(II.28.)sz., 101/2022.(II.28.)sz., 
102/2022.(II.28.)sz. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Szervezeti és működési szabályzat elfogadása 
II/3. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/4. Pályázatok pénzügyi beszámolóinak formanyomtatványa 

III./ A Városi Rendőrőrs beszámolója a közrend és közbiztonság helyzetéről 
IV./ Tájékoztató a Mezőberényi Polgárőr Egyesület munkájáról 
V./ Beszámoló a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről 
VI./ Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény munkájáról 
VII./ Bejelentések 

VII/1. Szalai Barna Tenisz Club támogatási kérelme 
VII/2. TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 projekt szemléletformálás lebonyolítása kapcsán 

nyertes ajánlattevő kiválasztása 
VII/3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye 2022-2023-as nevelési évre szóló 

beiskolázási tervének véleményezése 
VII/4. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés megszüntetése (Dr. Dóczy Balázs – Mb. V. 

háziorvosi körzet) 
VII/5. Intézményi átcsoportosítások 
VII/6. 1-2. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VII/7. Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének I. 

számú módosítása 
VII/8. Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti önkormányzati bérlakások 

meghirdetése 
VII/9. A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt, az Orlai 

Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által 
benyújtani kívánt „A mi Petőfink – avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér 
létrehozása című pályázat felújítási munkáihoz való tulajdonosi hozzájárulás 
/sürgősséggel/ 

VII/10. TOP_Plusz-3.1.2-21 – Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) támogatási 
kérelem benyújtása kapcsán új konzorciumi partner megjelölése /sürgősséggel/ 

VII/11. Egyéb bejelentés 
VIII./ Zárt ülés 

1./ Közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetési feladatokra VIII/3. 
2./ Telekalakítási engedélyezési eljárás kezdeményezése a Mezőberény, 3555/6 hrsz. 

alatti ingatlan vonatkozásában VIII/1. 
3./ Mezőberény, 3473 hrsz. ingatlan önkormányzat részére történő ajándékozása VIII/2. 
4./ Közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződés módosítása /sürgősséggel/ 

VIII/4. 
5./ Ukrán menekültek elhelyezésének támogatása /sürgősséggel/ VIII/5. 
6./ Egyéb bejelentés VIII/6. 

 
 
112/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének Kovácsné Nagy Krisztina nem képviselő bizottsági tag 
2022. évi vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről adott tájékoztatását tudomásul 
vette. 
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113/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. február 28-i zárt ülésen, 
valamint a 2022. március 16-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
114/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
115/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 46/2022.(I.31.)sz., 
47/2022.(I.31.)sz., 48/2022.(I.31.)sz., 49/2022.(I.31.)sz., 50/2022.(I.31.)sz., 
52/2022.(I.31.)sz., 68/2022.(II.28.)sz., 69/2022.(II.28.)sz., 72/2022.(II.28.)sz., 
73/2022.(II.28.)sz., 76/2022.(II.28.)sz., 77/2022.(II.28.)sz., 78/2022.(II.28.)sz., 
79/2022.(II.28.)sz., 80/2022.(II.28.)sz., 81/2022.(II.28.)sz., 82/2022.(II.28.)sz., 
83/2022.(II.28.)sz., 92/2022.(II.28.)sz., 93/2022.(II.28.)sz., 95/2022.(II.28.)sz., 
96/2022.(II.28.)sz., 97/2022.(II.28.)sz., 98/2022.(II.28.)sz., 99/2022.(II.28.)sz., 
100/2022.(II.28.)sz., 101/2022.(II.28.)sz., 102/2022.(II.28.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
116/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
33.§ (1) bekezdésénél „az ülést megelőző napon” elé kerüljön be a „lehetőleg” szó, valamint 
az „írásban” elé az „elsődlegesen” szó, és ezzel a módosítással együtt legyen feltéve 
szavazásra a rendelet-tervezet. 
 
 
117/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
13.§ (3) b) pontjában az időpont „reggel 08:00-ig” –ra módosuljon, és ezzel a módosítással 
együtt legyen feltéve szavazásra a rendelet-tervezet. 
 
 
118/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesterre 
ruházza át a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. §-ban foglalt 
önkormányzati hatósági hatáskört, és ezzel a módosítással együtt legyen feltéve szavazásra 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet. 
 
 
119/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
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120/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pályázatok pénzügyi 
beszámolóinak formanyomtatványa című napirendet az áprilisi testületi ülésen újra tárgyalja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. április 25. testületi ülés 
 
 
121/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Rendőrőrs 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Megköszöni, hogy a város lakói érdekében 
eredményes munkát végez. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
122/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberényi Polgárőr Egyesület 
2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Megköszöni az egyesület 
városért, lakosságért végzett munkáját. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
123/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, a 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
124/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Debreczeni Gábor képviselőt, az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény elnökét személyes érintettség okán a Tájékoztató az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Mezőberény munkájáról című napirendi pontról történő 
szavazásból nem zárja ki. 
 
 
125/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Mezőberény városért, lakosságért végzett munkáját megköszöni, az egyesület 2021. évi 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
126/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete dr. Zuberecz Richárd képviselőt 
személyes érintettség okán a Szalai Barna Tenisz Club támogatási kérelme című napirendi 
pontról történő szavazásból kizárja. 
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127/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Szalai Barna Tenisz Club (5650 
Mezőberény, Sport u. 1/B.) részére bruttó 300.000,- Ft-ot biztosít a salakpályák 
megújításának (salakvásárlás) céljára felhalmozási célú pénzeszközátadás formájában 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka 
terhére utólagos elszámolással. 
A Képviselő-testület utasítja az érintett vezetőket a szükséges intézkedések meghozatalára és 
a kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2022. április 30. 
 
 
128/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Csapadékvíz megtartása a 
Mezőberényi I. számú tározóban” megnevezésű TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00049 azonosító 
számú projekt keretében szemléletformálás lebonyolítása tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyerteseként az SL Event Kft.-t (5650 Mezőberény, Zrínyi M. u. 4.) nevezi meg 
3.000.000,- Ft + 810.000,- Ft Áfa = 3.810.000 Ft ajánlati árral. 
A feladat ellátásához szükséges fedezet a 2022. évi költségvetésben biztosított a TOP-2.1.3-
16-BS1-2021-00049 Csapadékvíz megtartása a Mezőberényi I. számú tározóban 047410-6 
részletező számon. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
   Tóth-Valentinyi Ágnes beruházási ügyintéző 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
129/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Mezőberény Város Óvodai 
Intézményének 2022-2023-as nevelési évre szóló Beiskolázási tervét megismerte, annak 
tartalmát megfelelőnek tartja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Kissné Wagner Mária óvodavezető 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
130/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Dr. Dóczy és Társa Bt. (Cg. 16-06-
005925, székhelye: 5650, Mezőberény, Luther u. II/1.), képviseletében: Dr. Dóczy Balázs 
háziorvos (orvosi nyilvántartási szám: 49887) Mezőberény Város Önkormányzatával 2004. 
március 10. nappal aláírt, a mezőberényi V. számú háziorvosi körzet egészségügyi 
szolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló egészségügyi ellátási szerződés felmondását 2022. 
március 1. naptól kezdődően számított 6 hónapos felmondási idővel tudomásul veszi, azt 
elfogadja. 
A Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a mezőberényi V. 
számú háziorvosi körzet egészségügyi szolgáltatási feladatainak ellátása érdekében folytasson 
tárgyalást a feladatellátás iránt érdeklődő jelentkezőkkel, illetve jelentkező hiányában 
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egyeztessen 2022. szeptember 1. naptól kezdődően a nevezett háziorvosi körzet tartós 
helyettesítésének megszervezése érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
131/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatán belül: 
Bölcsődei gyermekétkeztetés átcsop. – konyhai eszköz vásárlás 
Dologi kiadások /K3/ előirányzatát csökkentése:                                             70 000 Ft -tal 
Kormányzati funkció szerinti megbontás:     
104035 kf.:    -  70.000 Ft / Ei. csökkentése 
Beruházások /K64/ előirányzatát megemelése                                                  55 118 Ft -tal 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035kf.:    + 55.118 Ft / Ei. emelése/ 
Beruházások ÁFÁ-ja /K67/ előirányzatát megemelése:                                   14 882 Ft -tal. 
Kormányzati funkció szerinti megbontás: 
104035 kf.:    + 14.882Ft / Ei. emelése/ 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
132/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb felhalmozási célú tartalék előirányzat K513  KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal 
Egyéb felhalmozási tartalék terhére a  
Szalai Barna Tenisz Club részére a teniszpályák felújítási/fenntartási munkálataira 
(salakvásárlás) fedezet biztosítás 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazg. tev. ÖNK. 
Egyéb felh.-i célú támogatások ÁHT.- n kívülre :/K89/ei.  megemelése: 300.000 Ft-tal 
Nonprofit szervezeteknek, egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása 
Szalai Barna Tenisz Club részére a teniszpályák felújítási/fenntartási munkálataira 
(salakvásárlás) fedezet biztosítás 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT.  csökkentése: 3.297 Ft-tal 
2020. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
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1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat:    megemelése:3.198 Ft-tal 
K506: Egyéb fejezeti kez. ei. egyéb műk. c. tám. nyújtása 
2020. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:   megemelése: 99 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások  
2020. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Működési c. átvett pénzeszközök /B6/ előirányzat:   megemelése: 150.000 Ft-tal 
B65: Háztartásoktól műk. c. véglegesen átvett pénzeszk. bev. 
Település magazin 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:   megemelése: 150.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások +118.110 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +31.890 Ft 
Település magazin 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat:    
K355: Egyéb dologi kiadások  csökkentése: 231.000 Ft-tal 
K337: Egyéb szolgáltatások   megemelése:181.890 Ft-tal 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa  megemelése:49.110 Ft-tal 
Település magazin 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 4.577.785 Ft-tal 
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. +869.060 Ft 
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde -3.834.000 Ft 
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés tám. -1.579.500 Ft 
1.4.2. Szünidei étkeztetés tám. -33.345 Ft 
2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
Egyéb műk. c. kiadások /K5/ előirányzat:  megemelése: 4.577.785 Ft-tal 
K5021: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. +869.060 Ft 
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde -3.834.000 Ft 
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés tám. -1.579.500 Ft 
1.4.2. Szünidei étkeztetés tám. -33.345 Ft 
2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése 
Felelős: Siklósi István polgármester 
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 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
133/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
016010-0 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység KÖT. 
Működési c. támog. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelése: 3.794.436 Ft-tal 
B16: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú végleges támogatások bevételei 
Részletező számon belüli előirányzat megemelése 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016010-0 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  megemelése: 2.849.291 Ft-tal 
K1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +1.480.000 Ft 
(HVI: 1.000.000 Ft, jegyzőkönyvvezetők: 480.000 Ft) 
K123: Egyéb külső személyi juttatások +1.369.291 Ft 
(SZSZB: 1.200.000 Ft, repi SZSZB: 125.984 Ft, repi HVI: 43.307 Ft) 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  megemelése: 419.436 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai +419.436 Ft 
(Bérjárulék: 348.400 Ft, Repi járulék: 71.036 Ft) 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: megemelése: 525.709 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +377.953 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +147.756 Ft 
(Előz. felsz. áfa: 102.047 Ft, Előz. felsz. áfa: repi HVI: 11.693 Ft, Előz. felsz. áfa: repi 
SZSZB: 34.016 Ft) 
Részletező számon belüli előirányzat megemelése 
B.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016030-0 Állampolgársági ügyek KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:     csökkentése: 26.206 Ft-tal 
K1109: Közlekedési költségtérítés 
Részletező számok közötti kiadási előirányzatok átcsoportosítása 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT.  
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:     csökkentése: 33.334 Ft-tal 
K1107: Béren kívüli juttatások (cafeteria jutt.) 
Részletező számok közötti kiadási előirányzatok átcsoportosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
082091-0 Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043) KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:     megemelése: 59.540 Ft-tal 
K1113: Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 
Részletező számok közötti kiadási előirányzatok átcsoportosítása 
C.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
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013210-0 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások – Népszámlálás KÖT. 
Működési c. támog. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelése: 439.695 Ft-tal 
B16: Központi költségvetési szervtől működési célú végleges támogatások bevételei 
Részletező számon belüli előirányzatok átcsoportosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
013210-0 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások – Népszámlálás KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:  megemelése: 536.581 Ft-tal 
K122: Megbízási díj 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:  csökkentése: 136.886 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai  
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: megemelése: 40.000 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +15.748 Ft 
K337: Egyéb szolgáltatások +15.748 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +8.504 Ft 
Részletező számon belüli előirányzatok átcsoportosítása 
D.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat: csökkentése: 510.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások  
Részletező számok közötti kiadási előirányzat átcsoportosítás 
2022.04.03.-i országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódóan az elszámolást követően 
póttámogatásként igényelt ei. megelőlegezése, visszapótlási kötelezettséggel (Polgármesteri 
Hivatal önerőből) 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016010-0 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ előirányzat:    megemelése: 120.000 Ft-tal 
K64: Egyéb tárgyi eszk. besz., létesítése +94.488 Ft 
K67: Beruházási c. előz. felsz. áfa +25.512 Ft 
,,10508” Szavazófülke beszerzése 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016010-0 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:     megemelése: 240.000 Ft-tal 
K312: Üzemeltetési anyagok beszerzése +188.976 Ft 
K351: Műk. c. előz. felsz. áfa +51.024 Ft 
,,10509” Koronavírus elleni védekezés 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
016010-0 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység KÖT. 
Dologi kiadási /K3/ előirányzat:     megemelése: 150.000 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások 
,,20901” Szavazat Számláló Bizottsági tagok átlagkeresetének megtérítése 
E.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési 
Központ üzemeltetés KÖT. 
Működési c. támog. ÁHT-on belül /B1/ előirányzat: megemelése: 6.118.098 Ft-tal 
B16: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú végleges támogatások bevételei 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
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5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. bevételi előirányzatán belül: 
018030-00 Intézmény finanszírozás KÖT. 
Finanszírozási bevételek /B8/ előirányzat:   csökkentése: 6.118.098 Ft-tal 
B816: Központi, irányító szervi támogatás 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
018030-00 Intézmény finanszírozás KÖT. 
Finanszírozási bevételek /B8/ előirányzat:   csökkentése: 1.079.946 Ft-tal 
B816: Központi, irányító szervi támogatás 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
018030-00 Intézmény finanszírozás ÖNK. 
Finanszírozási bevételek /B8/ előirányzat:    csökkentése: 92.723 Ft-tal 
B816: Központi, irányító szervi támogatás 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. csökkentése: 6.118.098 Ft-tal 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. csökkentése: 1.079.946 Ft-tal 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 – ÖNK. ei. csökkentése: 92.723 Ft-tal 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 7.290.767 Ft-tal 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 206.400 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:   csökkentése: 26.832 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 215.736 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:   csökkentése: 28.046 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082063-01 Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások ÖNK. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 82.056 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
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Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:   csökkentése: 10.667 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési 
Központ üzemeltetés KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 232.776 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:   csökkentése: 30.261 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása – rendezvények KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 300.792 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:   csökkentése: 39.103 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
20% béremelés előirányzatának rendezése  
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
041233-00 Közfoglalkoztatás KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat:    megemelése: 381.879 Ft-tal 
K506: Elkülönített állami pénzalapnak egyéb műk. c. tám. 
Közfoglalkoztatási előleg elszámolás 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma K.M.M. kiadási előirányzatán belül: 
041233-00 Közfoglalkoztatás KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ előirányzat:    csökkentése: 337.946 Ft-tal 
K1101: Törvény szerinti illetmények, munkabérek 
Szociális hozzájárulási adó kiadásai /K2/ előirányzat:   csökkentése: 43.933 Ft-tal 
K2: Szociális hozzájárulási adó kiadásai 
Közfoglalkoztatási előleg elszámolás 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
134/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőberény, 
Mikszáth Kálmán u. 3. sz. (Hrsz. 3573/1) alatt megmaradt két lakás bérbeadását átadja 
polgármesteri hatáskörbe a bérleti szerződés aláírásának időpontjáig. 
Felelős: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
135/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Orlai Petrics 
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által benyújtani kívánt „A mi 
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Petőfink – avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális 
fejlesztése) című pályázat támogatása esetén a muzeális gyűjtemény intézményegysége épület 
(Wenckheim-Fejérváry Kastély, 3556 hrsz.) déli szárnyának felújítási munkái az elkészített 
terveknek megfelelően elvégzésre kerüljenek. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
136/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 87/2022. (II. 28.) sz. határozatának 
I. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
I. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 
konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató), valamint szakmai megvalósítóként a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálattal (5650 Mezőberény, Juhász Gy. u. 1., képviseli: Megyeriné 
Pénzes Mária igazgató) támogatási kérelmet kíván benyújtani TOP_Plusz-3.1.2-21 – 
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) pályázati felhívás vonatkozásában a 
„Leromlott Városi Területek rehabilitációja Mezőberényben” tartalommal, bruttó 300 
millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül, 

2. felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-3.1.2-21 kódszámú, 
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) pályázati felhívás keretében benyújtandó 
„Leromlott Városi Területek rehabilitációja Mezőberényben” tartalmú támogatási 
kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, 
dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására, 

3. felhatalmazza a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatot (5650 Mezőberény, 
Juhász Gy. u. 1., képviseli: Megyeriné Pénzes Mária igazgató) a szakmai 
megvalósításban való közreműködésre, valamint hozzájárul a konzorciumi szerződés 
aláírásához, a konzorciumi partnerséggel kapcsolatos feladatok ellátásához,  

4. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, 
jognyilatkozatok megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
137/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLII. törvény 53. § (3) 
bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást folytat le a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat keretei között ellátott étkeztetési feladatok kiszervezésére. 

2. felhatalmazza a Polgármestert és a Polgármesteri Hivatal szakembereit a 
közbeszerzési eljárás előkészítésére, az eljárás lefolytatására, valamint a külsős 
közbeszerzési szakértő kiválasztására. 
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3. felhatalmazza továbbá a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat vezetőjét az 
eljárás során a pályázók által igényelt adatszolgáltatás biztosítására, az Polgármesteri 
Hivatalon keresztül. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
138/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

1. az 5650 Mezőberény, 3555/6 helyrajzi számú belterületi ingatlan (kivett közterület, 
0.6001 ha) megosztását a Schultz Gábor földmérő által PN F-6/2022. munkaszámon 
készített és a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztálya Földhivatali 
Osztálya által 2022. február 8. napon záradékolt változási vázrajz és telekalakítási 
dokumentáció alapján jóváhagyja az alábbiak szerint: a jelenleg önkormányzati 
tulajdonban lévő 5650 Mezőberény, 3555/6 hrsz-ú ingatlan (kivett közterület, 0.6001 
ha) megosztásával létrejönnek a 3555/7 (kivett közterület, 0.5424 ha) és a 3555/8 
(kivett közterület, 0.0577 ha) hrsz. alatti ingatlanok, a megosztás után létrejövő 3555/7 
hrsz. alatti ingatlan Mezőberény Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, a 
3555/8 hrsz. alatti ingatlan állami tulajdonban kerül. 

2. az eljárásból adódó összes járulékos költség fedezetére 50.000 Ft-ot, azaz ötvenezer 
forintot biztosít a 2022. évi költségvetés egyéb működési tartaléka (013350-0. 
részletező szám) terhére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
139/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. támogatja az 5650 Mezőberény, Bajcsy-Zsilinszky utca 21. (hrsz: 3473) ingatlan 1/1 
tulajdoni hányada tulajdonjogának ajándékozás jogcímen történő ingyenes 
megszerzését. Az ajándékozási szerződés megkötéséből származó költségeket 
Mezőberény Város Önkormányzata vállalja, amely a 2022. évi költségvetés egyéb 
működési tartaléka (013350-0. részletező szám) terhére biztosított.  

2. felhatalmazza Siklósi István polgármestert az értékbecslés elkészíttetésére, az 
ajándékozási szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.  

3. köszönetét fejezi a tulajdonosok részére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
140/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezei-Vill Kft.-vel (4100 
Berettyóújfalu, Puskin u. 12.) 2021. március 29. napon megkötött Közvilágítás üzemeltetési 
és karbantartási szerződés módosítását az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  
Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződés módosításának aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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141/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1. az önkormányzat bérlakásaiban elhelyezett ukrán menekülteknek biztosítja a lakhatás 
feltételeit, valamint a napi háromszori étkezést. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
142/2022.(III.28.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 94/2022.(II.28) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:  
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 
Mezőberény  

Lakás címe szobák száma m2 megjegyzés 
Békési út 9-11/C. 2/6. 1,5 51,74 összkomfortos 
Békési út 7/B. 2/5. 2,5 67,16 összkomfortos 
Békési út 7/B. fsz. 1. 1,5 49,7 összkomfortos 
Sport u. 10. 2 54,74 összkomfortos 

Táncsics u. 26. 2 83 
komfort nélküli nagyon rossz állapotú 
csak végszükség esetén 

Sport u. 1. 1,5 66 félkomfortos 
pillanatnyilag üresen álló önkormányzati bérlakásokat 2022. május 31-ig nem adja bérbe, 
azokat az esetlegesen Mezőberényben elhelyezendő orosz-ukrán konfliktus miatt menekülők 
átmeneti elhelyezésére tartja fenn. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2022.(III.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 10/2022.(III.29.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2022.évi költségvetéséről szóló 
5/2022.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
 

*** 
 
 
143/2022.(IV.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
1./ TOP_Plusz-1.2.3-21 – Belterületi utak fejlesztése támogatási kérelem benyújtása 
2./ TOP_Plusz-1.2.2-21 – Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) támogatási kérelem 

benyújtása 
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3./ A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégium által kiírt, az Orlai Petrics 
Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által benyújtott „A mi 
Petőfink – avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása című pályázat felújítási 
munkáihoz önerő biztosítása 

4./ Egyéb bejelentés 
 
 
144/2022.(IV.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 
konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató) támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP_Plusz-1.2.3-21 – 
Belterületi utak fejlesztése pályázati felhívás vonatkozásában a „Belterületi utak 
fejlesztése Mezőberényben” tartalommal, bruttó 200 millió Ft igényelt támogatással, 
100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-1.2.3-21 – Belterületi 
utak fejlesztése pályázati felhívás keretében benyújtandó „Belterületi utak fejlesztése 
Mezőberényben” tartalmú támogatási kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-
menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Kft.-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: 
Miklós Melinda Kozima ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes 
tanulmányok, dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását) és a 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására.  

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, 
jognyilatkozatok megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

4. Hatályon kívül helyezi a 84/2022. (II.28.) sz. határozatát. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
145/2022.(IV.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. Úgy dönt, hogy Mezőberény Város Önkormányzata, mint Főkedvezményezett és 
konzorciumvezető, konzorciumban a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft.-vel (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató) támogatási kérelmet kíván benyújtani TOP_Plusz-1.2.2-21 – 
Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) pályázati felhívás vonatkozásában a 
„Kérhalom utcai Közösségi Ház felújítása Mezőberényben” tartalommal, max. bruttó 
40 millió Ft igényelt támogatással, 100 %-os támogatási intenzitással, önerő nélkül. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú, 
Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) pályázati felhívás keretében benyújtandó 
„Kérhalom utcai Közösségi Ház felújítása Mezőberényben” tartalmú támogatási 
kérelem vonatkozásában, hogy felkérje a Körös-menti Települések Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft.-t (5630 Békés, Petőfi u. 2., képviseli: Miklós Melinda Kozima 
ügyvezető igazgató) a projektelőkészítési (ide értve előzetes tanulmányok, 
dokumentumok elkészítését, közbeszerzési feladatok ellátását), a 
projektmenedzsmenti és a kötelezően előírt nyilvánossági feladatok ellátására.  
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3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására és a támogatási kérelemmel kapcsolatos további intézkedések, 
jognyilatkozatok megtételére, szükséges beszerzések elindítására, árajánlatok kérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
146/2022.(IV.11.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Orlai Petrics Soma 
Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ által benyújtott „A mi Petőfink – 
avagy Petőfi Mezőberényben” kiállítási tér létrehozása (infrastrukturális fejlesztése) című 
pályázat támogatása esetén a muzeális gyűjtemény intézményegysége épület (Wenckheim-
Fejérváry Kastély, 3556 hrsz.) déli szárnyának felújítási munkának elvégzéséhez max. bruttó 
31.000.000 Ft önerőt biztosít a 2022. évi költségvetése Kugler József hagyatéka kapcsán 
elkülönített felhalmozási célú tartaléka terhére a 082063-02 részletező számon. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
147/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 

I/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 136/2021.(V.07.), 324/2021.(IX.27.), 403/2021.(XI.11.), 

404/2021.(XI.11.), 74/2022.(II.28.), 94/2022.(II.28.), 142/2022.(III.28.), 
104/2022.(III.16.), 105/2022.(III.16.), 120/2022.(III.28.), 121/2022.(III.28.), 
122/2022.(III.28.), 123/2022.(III.28.), 125/2022.(III.28.), 127/2022.(III.28.), 
129/2022.(III.28.), 135/2022.(III.28.), 138/2022.(III.28.), 139/2022.(III.28.), 
140/2022.(III.28.), 141/2022.(III.28.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

II/2. Avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése (2. fordulós tárgyalás) 
II/3. Mezőberény Város Településrendezési Eszközei 2022. évi 12. sz. módosításának 

jóváhagyása 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
II/5. Önkormányzati fejlesztések 2021. pályázat támogatói okirat módosítása 

/sürgősséggel/ 
III./ Beszámoló a 2021. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 
IV./ Tájékoztató a Békési Járási Hivatal munkájáról 
V./ Belvízelvezető árkok és csatornák állapota 
VI./ Bejelentések 

VI/1. VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évi beszámolójának elfogadása 
VI/2. Anyakönyvi, valamint családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi 

szabályokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
VI/3. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat szakmai programjának módosítása 
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VI/4. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Érdekképviseleti Fórum szabályzatának 
jóváhagyása, fenntartói képviselet 

VI/5. Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. dokumentumainak felülvizsgálata 
VI/6. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
VI/7. Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által „A mezőberényi Művelődési 

Központ és Könyvtár épületeinek fűtéskorszerűsítése” projekthez szükséges kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztása 

VI/8. Egyéb bejelentés 
 
 
148/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. március 28-i zárt ülésen, 
valamint a 2022. április 11-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését tudomásul 
vette. 
 
 
149/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
150/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 136/2021.(V.07.), 
324/2021.(IX.27.), 403/2021.(XI.11.), 404/2021.(XI.11.), 74/2022.(II.28.), 94/2022.(II.28.), 
142/2022.(III.28.), 104/2022.(III.16.), 105/2022.(III.16.), 120/2022.(III.28.), 
121/2022.(III.28.), 122/2022.(III.28.), 123/2022.(III.28.), 125/2022.(III.28.), 
127/2022.(III.28.), 129/2022.(III.28.), 135/2022.(III.28.), 138/2022.(III.28.), 
139/2022.(III.28.), 140/2022.(III.28.), 141/2022.(III.28.)sz. lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
151/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 83/2005.(II.25.)sz. határozattal 
elfogadott Településszerkezeti Terv terveit az alábbiak szerint módosítja: 
A Mezőberény Város Településrendezési Eszközeinek 12.sz. módosítása miatt a külterületi 
SZE-2/1m jelű szerkezeti terve az SZE-2/1-12m jelű szerkezeti tervrészlet szerint módosul. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
152/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
153/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő testülete: 

1. úgy dönt, hogy a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. 
LXXI. törvény 3. melléklet II.2. pont a), b), c) pontok szerinti Önkormányzati 
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feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt felhíváson elnyert pályázat 
vonatkozásában, a BMÖFT/6-8/2021. számú támogatói okirat módosítását 
kezdeményezi, mely szerint az alábbi megvalósítási helyszíneket jelöli meg: 

 
Ssz. Helyszín Hossz (m) Hrsz 
1. - Körgát utca 

- Dózsa György utca 
- Tulipán utca 

690 2857/3 
2903 
2956 

2. - Luther Márton tér 75 2427/4 

3. - Hősök út 50 3559 
4. - Gyár utca (Szántó Kovács János u. - Hattyú utca között) 

- Békési út (Békési út - Vadász utca közötti öböl) 
- Árpád utca (Luther u. - Madách utca között) 

80 
12 

319 

1621 
3723/4 
1170 

5. - 3727 hrsz-ú közterület (Kereki utca 31. - Sport utca közötti 
szakasz) 

 
224 

 
3727 

összesen: 1450  
 

2. felhatalmazza Siklósi István polgármestert a támogatói okirat módosításának 
benyújtására a támogató hatóság részére, valamint a szükséges intézkedések és 
nyilatkozatok megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
154/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. megismerte és jóváhagyja a 2021. évi belső ellenőrzési jelentéseket: 
- a vizsgált időszakban (2019-2020. év) Mezőberény Város Önkormányzata és Hivatala 

vonatkozásában a Közbeszerzési eljárások ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak 
megállapítása, hogy a közbeszerzések végrehajtása és ellenőrzése megfelelően 
szabályozott-e, továbbá a közbeszerzési folyamatok során a jogszabályi előírások 
érvényesültek-e. Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019-2020. év) Mezőberény Város Önkormányzata és Hivatala 
vonatkozásában a Közfoglalkoztatási programok teljesítése. Annak megállapítása, 
hogy a közfoglalkoztatás állami támogatásának felhasználása és elszámolása, a 
nyilvántartások vezetése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. Pályázati 
dokumentumok, nyilvántartások, elszámolások vizsgálata. Ellenőrzés tipusa: 
teljesítmény ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2020. év) az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális 
Gyűjtemény és Művelődési Központ vonatkozásában a szervezetnél a bevételek 
kezelésének vizsgálata. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a szervezetnél 
szabályosan történik-e a bevételek kezelése. Bizonylatok, nyilvántartások, okmányok 
vizsgálata. Ellenőrzés típusa: pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2019-2020. év) Mezőberény Város Óvodai Intézménye 
vonatkozásában a Pénzügyi műveletek, pénzkezelés folyamata. Az ellenőrzés célja: 
Annak megállapítása, hogy biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök 
felhasználásának törvényessége és szabályszerűsége, a jogszabályi előírások betartása. 
Az ellenőrzés típusa: pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés. 



76 

- a vizsgált időszakban (2020. év) Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 
vonatkozásában a Közétkeztetési Központ Közétkeztetési feladatellátásának 
vizsgálata. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Közétkeztetési Központ 
Közétkeztetési feladatellátását, gazdálkodását a hatályos jogszabályoknak és belső 
szabályzatoknak megfelelően látta el. Ellenőrzés típusa: rendszer ellenőrzés. 

- a vizsgált időszakban (2020. év) Mezőberény '17 Kft vonatkozásában a szervezet 
munkavédelmi, munkabiztonsági ellenőrzése. Az ellenőrzés célja: annak 
megállapítása, hogy biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának 
törvényessége és szabályszerűsége, a jogszabályi előírások és belső szabályzatok 
betartása. Az ellenőrzés típusa: pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés. 

2. Mezőberény Város Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában a 2021. 
évben elvégzett belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló összefoglaló éves ellenőrzési 
jelentést megismerte és jóváhagyja. 

3. a belső ellenőr munkáját megköszöni. 
Felelős: dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
Határidő: értelem szerint 
 
 
155/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Békési Járási Hivatal városért, 
lakosságért végzett munkáját megköszöni, a hivatal 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értesítésre azonnal 
 
 
156/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. úgy dönt, hogy a következő rendes testületi ülésre készüljön el egy olyan felmérés, 
amely tartalmazza az önkormányzati tulajdonban lévő belvízelvezető csatornákat, 
különös tekintettel az azonnali beavatkozást igénylő területekre, a tulajdoni és egyéb 
szolgalmi jogviszonyok tisztázásával. 

2. Úgy dönt, hogy az 1. pontba foglalt felmérés alapján készüljön egy prioritási sorrend 
az elvégzendő munkákról, meghatározva a munka elvégzésének módját (felújítás, 
helyreállítás, burkolás), valamint kerüljön felmérésre az elvégzendő munkák 
költségvonzata. 

3. Felkéri Mezőberény Város polgármesterét a költségvetési fedezet biztosításával 
kapcsolatos lehetőségek felmérésére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. májusi testületi ülés 
 
 
157/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 
január 1. – 2021. december 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és 
felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 280.285 Ft 
költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében már 
biztosításra került 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: 2022. április 30. 
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158/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete  

1. hozzájárul a Városi Bölcsőde (5650 Mezőberény, Puskin u. 11.) Szolgáltató 
Nyilvántartásba bejegyzett férőhelyei számának 56-ról 70-re történő módosításához. 

2. jóváhagyja a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt 
szakmai programját az előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal.  

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
159/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Érdekképviseleti 
Fórum Szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
160/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde Érdekképviseleti 
Fórumába Mezőberény Város Önkormányzata, mint fenntartó képviseletében Hőgye Szabolcs 
képviselőt delegálja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
  Megyeriné Pénzes Mária igazgató 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
161/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

5. a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-vel 2017. június 30. napon kötött feladat-
ellátási szerződés időtartamát 2022. április 30. napig tartó határozott idejűre módosítja 
az előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal.  

6. a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft-vel feladat-ellátási szerződést köt 2022. 
május 1. naptól az előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal.  

7. a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. könyvvizsgálatára Dr. Orosz Tivadar 
könyvvizsgálót (címe: 5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 3., adószáma: 
63136995-1-24, kamarai tagsági száma: 002840) jelöli ki 2022. május 1. naptól 5 éves 
határozott időtartamra. 

8. a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. Alapító okiratának módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt formában és tartalommal jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert a szerződések és a szükséges 
dokumentumok aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
162/2022.(IV.25.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 
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1. úgy dönt, hogy a Magyarország Kormányának 1879/2020. (XII.4.), a koronavírus-
világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről 
szóló Korm. határozata alapján, a Szakmai Döntőbizottság döntése értelmében 
Mezőberény Város Önkormányzatát kulturális támogatásként bruttó 24.588.178 Ft 
(azaz huszonnégymillió-ötszáznyolcvannyolcezer-egyszázhetvennyolc Forint) 
megillető forrást a mezőberényi Művelődési Központ és Könyvtár épületeinek 
fűtéskorszerűsítésére fordítja. 

2. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által „A mezőberényi Művelődési 
Központ és Könyvtár épületeinek fűtéskorszerűsítése” projekthez szükséges kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése tárgyában indított ajánlatkérési eljárásban nyerteseként, 
az előterjesztés mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, a Z-Gépészet Kft.-t 
(5650 Mezőberény, Madách Imre u. 2.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette összesen 1.746.000 Ft + 27% Áfa = 
2.217.420 Ft (azaz bruttó kettőmillió-kettőszáztizenhétezer-négyszázhúsz Forint) 
ajánlati áron. A tervezési díj összege a támogatás terhére elszámolható a támogatási 
szerződés aláírását követően. 

3. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a támogatási és a tervezői szerződés 
megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 11/2022.(IV.26.) önkormányzati 
rendelete avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 12/2022.(IV.26.) önkormányzati 
rendelete a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelet 
módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 13/2022.(IV.26.) önkormányzati 
rendelete az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi 
szabályokról szóló 5/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 14/2022.(IV.26.) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
 

*** 
 
 
163/2022.(V.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az 
alábbiak szerint fogadta el:  
Rendkívüli zárt ülés: 
1./ „Piaccsarnok fejlesztése Mezőberényben” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

meghozatala 
Rendkívüli nyílt ülés: 
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1./ Óvodai csoport- és pedagóguslétszám meghatározása, létszámtúllépés engedélyezése 
2./ Egyéb bejelentés 
 
 
164/2022.(V.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Piaccsarnok fejlesztése 
Mezőberényben” tárgyú, a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárást lezáró 
döntés meghozatala tárgyában név szerinti szavazást rendel el, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény IV. fejezet 27. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelve. 
 
 
165/2022.(V.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Piaccsarnok 
fejlesztése Mezőberényben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes. A Békés-Drén Kft. 
(székhely: 5630 Békés, Petőfi utca 20., adószám: 11053727-2-04), a Borgula-Ép Építőipari 
Kivitelező és Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20., adószám: 
13914556-2-04) és az IP TENDER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 5630 Békés, 
Széchenyi tér 8. fszt. 2., adószám: 23842287-2-04) ajánlattevők benyújtott ajánlata érvényes, 
megfelelő és alkalmas. 
Az eljárás nyertese a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft. (székhely: 5650 
Mezőberény, Jeszenszky utca 20., adószám: 13914556-2-04) ajánlattevő, mivel ajánlata az 
előírt értékelési részszempontok szerint a legjobb ár-érték arányú, érvényes ajánlatnak 
minősül, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt és az ajánlat az előírt egyéb 
feltételeknek megfelel. Az ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezetet. 
Egyösszegű nettó ajánlati ára: 121.006.314,- Ft 
Az alap vállalkozói díj 121.006.314,- Ft + 27 % ÁFA (br. 153.678.019,- Ft) összeg, amelyre 
vonatkozóan az anyagi fedezetet Mezőberény Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
166/2022.(V.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022/2023. nevelési évben 
Mezőberény Város Óvodai Intézményében 12 óvodai csoport indítását rendeli el. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

  Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
167/2022.(V.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25.§ (7) bekezdése alapján engedélyezi Mezőberény Város Óvodai Intézménye (a 
továbbiakban: Intézmény) Óvodavezetőjének, hogy az Intézmény feladat-ellátási helyein a 
2022/2023. nevelési évre vonatkozóan, a csoportok kialakításánál a szükségessé vált, és a 
jogszabály értelmében engedélyezhető maximális csoportlétszámot legfeljebb húsz 
százalékkal átlépje. 
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Felelős: Siklósi István polgármester 
  Kissné Wagner Mária Intézményvezető 

Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
168/2022.(V.13.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022/2023. nevelési évben 
támogatja 21 fő óvodapedagógus alkalmazását Mezőberény Város Óvodai Intézményében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Kissné Wagner Mária Intézményvezető 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 

*** 
 
 
169/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
fogadta el:  
I./ I/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről. 
    I/2.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. 
II./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben 

hozott döntésekről. 
II/1. Beszámoló a 154/2020.(VI.29.), 277/2021.(VIII.30.), 477/2021.(XII.20.), 

34/2022.(I.31.), 63/2022.(II.28.), 71/2022.(II.28.), 84/2022.(II.28.), 
151/2022.(IV.25.), 154/2022.(IV.25.), 155/2022.(IV.25.), 157/2022.(IV.25.), 
158/2022.(IV.25.), 159/2022.(IV.25.), 160/2022.(IV.25.), 161/2022.(IV.25.)sz. 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

II/2. Kimutatás a képviselő-testület, bizottságok tagjainak megjelenéséről 
II/3. Belvízelvezető árkok és csatornák állapota 2. 
II/4. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

III./ Mezőberény Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése (zárszámadás) 
IV./ Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről és az intézményekben folyó gyermekvédelmi 

munkáról 
V./ Mezőberény Város Közlekedési Koncepciója felülvizsgálata 
VI./ Bejelentések 

VI/1. Mezőberény Város Óvodai Intézménye Alapító okiratának módosítása 
VI/2. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
VI/3. Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
VI/4. TAMAUTO 2022 pályázat benyújtása 
VI/5. Működési tartalékból fedezetbiztosítás tervek készítéséhez 
VI/6. 1-5. Átcsoportosítások, fedezetbiztosítások 
VI/7. Tervek készítésére biztosított előirányzatok felhasználása 
VI/8. „A mezőberényi Idősek Otthona energetikai fejlesztése” című projekthez szükséges 

kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyában indított ajánlatkérési eljárás nyertes 
ajánlattevőjének kiválasztása 

VI/9. A „Piaccsarnok fejlesztése Mezőberényben” című projekt megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása tárgyában indított ajánlatkérési 
eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztása  
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VI/10. A Mezőberény ’17 Városüzemeltetési Kft. 2021. évi egyszerűsített 
beszámolójának elfogadása /sürgősséggel/ 

VI/11. Egyéb bejelentés 
VII./ Zárt ülés 

VII/1. Pannon Antenna Kft. ingatlanvételi szándéka 
VII/2. Bérlakás felújítások 
VII/3. Egyéb bejelentés 

- Önkormányzati vagyonbiztosítás kérdése (szóbeli tájékoztatás) 
 
 
170/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2022. május 13-i rendkívüli zárt 
ülésen, valamint a 2022. május 13-i rendkívüli nyílt ülésen hozott határozatok kihirdetését 
tudomásul vette. 
 
 
171/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről, intézkedésekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
172/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 154/2020.(VI.29.), 
277/2021.(VIII.30.), 477/2021.(XII.20.), 34/2022.(I.31.), 63/2022.(II.28.), 71/2022.(II.28.), 
84/2022.(II.28.), 151/2022.(IV.25.), 154/2022.(IV.25.), 155/2022.(IV.25.), 157/2022.(IV.25.), 
158/2022.(IV.25.), 159/2022.(IV.25.), 160/2022.(IV.25.), 161/2022.(IV.25.)sz. lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
 
173/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 34/2006.(X.17.) MÖK. számú 
rendeletének megfelelően a 2021. november 20. – 2022. május 20-ig terjedő időszakra 
vonatkozó képviselő-testületi, valamint bizottsági üléseken való megjelenésekről szóló 
kimutatást tudomásul veszi, hivatkozva a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-
testülete SZMSZ-ről szóló rendeletre. Az adott időszakban kötelezettséget szegő képviselő, 
bizottsági tag nem volt, így tiszteletdíj-csökkenést nem alkalmaz, továbbá javasolja, hogy az 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendeletet tekintse át és vizsgálja felül. 
 
 
174/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Belvízelvezető 
árkok és csatornák állapota” című napirendi pont újratárgyalja a következő rendes testületi 
ülésen. 
Felelős: Siklósi István polgármester 

Hőgye Szabolcs képviselő, PGB elnök 
Pallag Péter ügyvezető 

Határidő: 2022. júniusi testületi ülés 
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175/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság, valamint a 
Polgármester által, átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolókat elfogadta. 
 
 
176/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
A szabad pénzmaradvány, intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint 
történik: 
Mezőberény Város 2022. évi költségvetése: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 6.717.558 Ft-tal 
6.717.558 Ft 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat csökkentése: 6.717.558 Ft-tal 
-6.717.558 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 6.717.558 Ft-tal 
-6.717.558 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok /K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 6.717.558 Ft-tal 
6.717.558 Ft 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 2.484.312 Ft-tal 
2.484.312 Ft 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat  csökkentése: 2.484.312 Ft-tal 
-2.484.312 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 2.484.312 Ft-tal 
-2.484.312 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 2.484.312 Ft-tal 
2.484.312 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei. megemelése: 672.838 Ft-tal 
672.838 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 



83 

5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 672.838 Ft-tal 
-672.838 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 672.838 Ft-tal 
-672.838 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 672.838 Ft-tal 
672.838 Ft 
Felelős: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője 
 Mezőberény Város Óvodai Intézménye óvodavezetője 
 Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
 OPSKMM igazgatója 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
177/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi jóváhagyásra javasolt 
intézményi pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik: 
A kötelezettséggel terhelt, pénzmaradványból kötött célra felhasználandó pénzmaradványok 
intézményi felhasználása a következő átcsoportosítás szerint történik: 
Mezőberény Város 2022. évi költségvetése: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 8.483.660 Ft-tal 
8.483.660 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
074031-0 Védőnői szolgálat. KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
TB. pénzügyi alapjaitól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 3.079.148 Ft-tal 
TB. pénzügyi alapjaitól támogatás csökkentése a védőnői szolgálat béremelés fedezetének 
különbözetével./Mezőberény Széchenyi u. 1.sz./ 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
041233-0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás. KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. - n belülről. 
Elkülönített pénz alaptól műk. c. tám. /B16/KÖT ei. csökkentése: 3.683.497 Ft-tal 
2021. évben a B.M.K.H.B.J.H által előre átutalt 2021.12-2022.01 havi közfoglalkoztatási bér 
és járulékainak rendezése. 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
104042-2 Család és gyermekjóléti szolgáltatás. KÖT. 
Beruházási kiadások /K6/ei. megemelése: 574.197 Ft-tal 
Családsegítés pályázat-eszközbeszerzés (K:63) 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
102023 kf. Idősek Otthona Puskin 1. sz. ÖNK 
Beruházási kiadások /K6/ei. megemelése: 1.146.818 Ft-tal 
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Biztonsági megfigyelő rendszer kialakítása: Mb. Puskin u. 1. sz. Idősek otthona. 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra,/B8131/ ei./Köt. terhelt e./ megemelése: 213.075 Ft-tal 
213.075 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önk. igazgatási tev. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 184.481 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  ei. megemelése: 28.594 Ft-tal 
2021.december havi hó közi kifizetések fedezetére 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. /Köt. terhelt e./ megemelése: 2.113.105 Ft-tal 
2.113.105 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye, bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat csökkentése: 2.113.105 Ft-tal 
-2.113.105 Ft 
/Közfoglalkoztatás: 1.871.104 Ft 
Kincses Kultúr Ovi pályázat: 242.001 Ft/ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 2.113.105 Ft-tal 
-2.113.105 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 2.113.105 Ft-tal 
2.113.105 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány 
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 11.957.923 Ft-tal 
11.957.923 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat csökkentése: 11.648.559 Ft-tal 
-11.957.923 Ft 
Értékmentők pályázat/TOP-7.1.1.-16 H-ESZA. 01964/:  4.348.201 Ft. 
Közösségek, generációk, kultúra pályázat : /TOP..-ESZA.01965/:  4.427.588 Ft 
Művész telep, Felnőtt alkotó tábor:  300.000 Ft 
Közfoglalkoztatás: 1.082.770 Ft 
Berény napok Republic együttesnek 2021. évi előleg:  1.490.000 Ft 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 kf. Rendezvények. KÖT. 
Személyi juttatások /K1/ei. megemelése: 267.848 Ft-tal 
Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz. adó /K2/  ei. megemelése: 41.516 Ft-tal 
2021.december havi hó közi kifizetések fedezetére 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int. fin.) 
Központi irányító szervi támogatás foly. /K 915/ előirányzat csökkentése: 11.648.559 Ft-tal 
-11.648.559 Ft 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Egyéb Működési célú előirányzat megemelése: 11.648.559 Ft-tal 
11.648.559 Ft 
Felelős: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója 
 OPSKMM igazgatója 
 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal jegyzője 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
178/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2021. évi jóváhagyásra javasolt 
önkormányzati pénzmaradványok felhasználására vonatkozóan az alábbiak szerint 
rendelkezik: 
Mezőberény Város 2022. évi költségvetése: 
A) 
1. cím: Városi Önkormányzat bevételi előirányzatán belül: 
Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevétel: Előző évi maradvány  
igénybevétele működési célra, /B8131/ ei. megemelése: 17.983.952 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú előirányzat megemelése: 1.983.952 Ft-tal 
Nyersanyagár változás hatásának tompítására. 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
Tartalékok/K513/ Elkülönített Működési célú előirányzat megemelése: 16.000.000 Ft-tal 
Köztisztviselők béremelésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
179/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: A 2021. évi költségvetési 
beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
Mezőberény Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése: 
 bevételeit 8.734.077.109 Ft előirányzattal 
 7.037.492.857 Ft teljesítéssel  
 kiadásait 8.734.077.109 Ft előirányzattal 
 4.800.875.578 Ft teljesítéssel,  
az egyenleget 2.236.617.279 Ft-tal jóváhagyja, és a 2021. évi költségvetés alapján a 2021. évi 
gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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180/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó 
2021. évi beszámolót elfogadja. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámoló a gyámhatóságokról, valamint a 
gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásokról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelel, egyben felhatalmazza dr. Kállai-
Csarnai Judit jegyzőt, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztálya részére a beszámolót megküldje. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó 2021. évi beszámoló elkészítésében 
közreműködők, valamint az intézményi beszámolók elkészítésében részt vevők munkájáért. 
Felelős: Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző  
Határidő: intézkedésre azonnal, legkésőbb 2022. június 15. 
 
 
181/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztett „Mezőberény Város 
Közlekedési Koncepciója” anyagot elfogadja a következő kiegészítésekkel: 
IV/3-k. Kálvin téri óvoda gyalogosátkelőjének biztonságosabbá tétele, pl. járdasziget 

kiépítésével. A Magyar Közút Zrt. hozzájárulásával saját költségre valósítható meg. 
IV/4-e.  A lakossági igénynek megfelelően – a biztonságosabb gyalogosforgalom érdekében 

új gyalogos-átkelőhelyek kialakítása: 
− Köröstarcsai út – Kinizsi P. utca kereszteződésében az óvodánál. A Magyar Közút 

Zrt. hozzájárulásával saját költségre valósítható meg. 
IV/4-f.  Piactér (Vásártér 3537 hrsz.) - Szent István utca (közterület 3533 hrsz.) 

kapcsolódásánál forgalmi rend kialakítása. 
IV/4-g.  Általános iskola, Gimnázium előtt további mozgáskorlátozott parkoló kialakítása (A 

kollégium kapubejárója előtt mozgáskorlátozott parkolók vannak. A Magyar Közút 
Zrt. hozzájárulásával saját költségre valósítható meg. 

IV/4-h.  Puskin utca, Bölcsőde előtti útszakasz biztonságosabbá tétele, Madách I. utca felől is 
fekvőrendőr kiépítése, 30 km-es sebességkorlátozó táblák kihelyezése a Puskin utca 
Luther utca sarok, valamint a Puskin utca, Madách I. utca sarok. A Bölcsőde előtti 
szakasz 30 km-es sebességkorlátozással történő biztonságosabbá tétele. 

A Koncepcióban megfogalmazott hosszú, közép- és rövid távú fejlesztési elképzelések 
megvalósítását támogatja, az azonnali intézkedést igénylő előírások megvalósítását elrendeli. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
 
182/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye Alapító Okiratának módosítását. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
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183/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Mezőberény Város 
Óvodai Intézménye módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az Alapító Okirat 
módosításáról szóló határozatot, valamint a Módosító Okiratot és az egységes szerkezetű 
Alapító Okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
184/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza Siklósi István 
polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi 
szabályairól szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet szabályozásának figyelembe 
vételével intézkedjen Mezőberény város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) 
önkormányzati rendelet – az előterjesztéshez mellékelt tartalom szerinti – módosítása céljából 
egyeztetési eljárás megindítása érdekében. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Intézkedésre azonnal 
 
 
185/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete nem támogatja, hogy Mezőberény 
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet által meghirdetett „A támogató szolgáltatás keretében használandó új, vagy használt 
gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2022” 
című pályázati felhívás vonatkozásában. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: Értesítésre azonnal 
 
 
186/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 066020-0 Tervek 
készítésére biztosított beruházási előirányzat a 2022. évi költségvetése egyéb működési 
tartalék terhére 2.500.000 Forint összeggel kiegészítésre kerüljön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
187/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 969.200 Ft-tal 



88 

Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +763.149 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +206.051 Ft 
Működési bevétel és felújítási kiadások kompenzációs beszámítása: Alföldvíz Zrt hálózat 
karbantartási és felhalmozási munkái. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: megemelése: 969.200 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása: /K:71/: +540.480 Ft 
Egyéb tárgyi eszközök felújítása: /K:73/: +222.670 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +206.050 Ft 
Működési bevétel és felújítási kiadások kompenzációs beszámítása: Alföldvíz Zrt hálózat 
karbantartási és felhalmozási munkái. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 711.804 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére a 2021 évi közművagyon biztosítási díjra fedezet 
biztosítás /Alföldvíz Zrt./ 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-4 kf. Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái. KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 711.804 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +711.804 Ft 
2021 évi közművagyon biztosítási díj Alföldvíz Zrt. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 900.113 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/:: -708.750 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ -191.363 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: megemelése: 900.113 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása: /K:71/: +708.750 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +191.363 Ft 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089) KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 135.463 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K337/ -135.463 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-14 Általános iskola Luther tér 1. sz. energetikai korszerűsítés (TOP-3.2.1-16-BS1-
2018-00089) KÖT. 
Személyi juttatások. /K1/előirányzat  megemelése: 120.000 Ft-tal 
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.: /K:1113/: +18.119 Ft 
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 



89 

nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +101.881 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 15.463 Ft-tal 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 3 Ft-tal 
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 
támogatása visszafizetendő összege( Ávr. 111.§ c.) -3 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel KÖT. 
Egyéb műk. c. kiadások /K5/ előirányzat:  megemelése: 3 Ft-tal 
K5021: A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 
A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 
támogatása visszafizetendő összege( Ávr. 111.§ c.) +3 Ft 
2021. évi elszámolás alapján befizetési kötelezettség teljesítése 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT. csökkentése: 7.530 Ft-tal 
2021. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat:  megemelése:7.380 Ft-tal 
K506: Egyéb fejezeti kez. ei. egyéb műk. c. tám. nyújtása 
2021. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107053-0 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 150 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások  
2021. évi visszafizetési kötelezettség és kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT. csökkentése: 57.346 Ft-tal 
Pályázati elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettségre  
2021. évi Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)  
kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
084070-0 kf. Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002) ÖNK. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 57.346 Ft-tal 
K355: Egyéb dologi kiadások  
2021. évi Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)  
kamatfizetési kötelezettség fedezetére 
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
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900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Egyéb működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT. csökkentése: 1 Ft-tal 
2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
086010-0 Bethlen Gábor pályázat KÖT. 
Egyéb működési célú kiadások /K5/ előirányzat:  megemelése:1 Ft-tal 
K506: Egyéb működési támogatások Áht-n belülre 
Elkülönített Állami pénzalapnak egyéb műk. c. tám. 
2021. évi visszafizetési kötelezettség fedezetére 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Elkülönített felhalmozási célú tartalékok előirányzat K513  KÖT.csökkentése: 2.000.000 Ft-
tal 
Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, 
Egyéb dologi kiadások /K355/ előirányzatának emelése: 1694-1/2022. ikt számú levél alapján 
a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó tereprendezési és földmunkák elvégzése kapcsán a 
jótállási/jól teljesítési biztosítékként tartalékolt összeg visszautalása: a BÓLEM Építőipari Kft 
részére: a garanciális idő lejártával a fel nem használt összeg visszautalandó. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége KÖT. 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat: megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások:/K355/  +2.000.000 Ft 
Egyéb befejezett beruházásokra elkülönített felhalmozási célú tartalék előirányzata terhére, a 
1694-1/2022. ikt számú levél alapján a Hosszútó-rehabilitációjához kapcsolódó 
tereprendezési és földmunkák elvégzése kapcsán a jótállási/jól teljesítési biztosítékként 
tartalékolt összeg visszautalása a BÓLEM Építőipari Kft részére: a garanciális idő lejártával a 
fel nem használt összeg visszautalandó. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok előirányzat K513  KÖT. csökkentése: 2.500.000 Ft-tal 
Egyéb működési tartalék terhére, a Beruházási kiadási előirányzatok /K6/ megemelése: 
066020-0 kf. Tervek készítéséhez fedezet biztosítás.  
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Tervek készítése, KÖT 
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 2.500.000 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +1.968.504 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +531.496 Ft 
Egyéb működési tartalék terhére, a  066020-0 kf. Tervek készítéséhez, fedezet biztosítás  
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-119 kf. Rekreációs központ kiépítése Mezőberényben ÖNK Tervek készítése,  
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: csökkentése: 3.110.500 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ -2.449.213 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ -661.287 Ft 
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Tervek készítésére biztosított beruházási előirányzatok között belső átcsoportosítás.: 066020-
119 kf. csökkentése terhére, 066020-0 kf. T. TOP plusz pályázatok tervezéséhez fedezet 
biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
066020-0 kf. Tervek készítése T. TOP plusz KÖT 
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 3.110.500 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +2.449.213 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +661.287 Ft 
A 066020-0 kf. Tervek készítéséhez: T. TOP plusz pályázatok , fedezet biztosítás.  
Tervek készítésére biztosított beruházási előirányzatok között belső átcsoportosítás.:  
066020-119 kf. csökkentése terhére, 066020-0 kf. T. TOP plusz pályázatok tervezéséhez 
fedezet biztosítás. 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.240.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére , pályázatból megtérülő támogatások megelőlegezésére 
ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107070-0 Menekültek, befogadottak, oltalmazattok ideiglenes ellátása és támogatása KÖT. 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 1240.000 Ft-tal 
Közüzemi díjak: /K:331/ +132.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ + 844.378 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +263.622 Ft 
Ukrán menekültek lakhatásával, ellátásával kapcsolatos kiadásokra, pályázatból megtérülő 
támogatások megelőlegezésére. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
188/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 350.000 Ft-tal 
Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +236.220 Ft 
Terembérleti díj 
Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ +39.370 Ft 
Hangtechnikai szolgáltatás 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +74.410 Ft 
Tavaszköszöntő Kórustalálkozó 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
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Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 350.000 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/ +275.591 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +74.409 Ft 
Tavaszköszöntő Kórustalálkozó 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 215.000 Ft-tal 
Tárgyi eszközök bérbeadásából bev.: /B:402/ +169.291 Ft 
Terembérleti díj 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +45.709 Ft 
Néptáncbemutatóval egybekötött néptáncos rendezvény. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 215.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +215.000 Ft 
Néptáncbemutatóval egybekötött néptáncos rendezvény. 
C.) 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 174.360 Ft-tal 
Egyéb működési bevételek.: /B:411/ +174.360 Ft 
Áramdíj túlfizetés visszatérítése. 
és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091140-0. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai. KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 174.360 Ft-tal 
Közüzemi díjak: /K:331/ +174.360 Ft 
Áram díj előirányzat emelés, áramdíj túlfizetés visszatérítéséből 
D.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése KÖT.  
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 473.202 Ft-tal 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: /B:403/ +372.600 Ft 
Áramdíj tovább számlázása 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +100.602 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése KÖT.  
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 473.202 Ft-tal 
Közvetített szolgáltatások: /K335/ +372.600 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa: /K351/ +100.602 Ft 
Áram díj továbbszámlázása a Rendezvény pavilonnal kapcsolatosan/ 
Felelős: Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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189/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 762.750 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére Közbeszerzési bizottság kiadásaira fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT. 
Személyi juttatások. /K1/előirányzat  megemelése: 675.000 Ft-tal 
nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +675.000 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 87.750 Ft-tal 
Közbeszerzési bizottság kiadásaira fedezet biztosítás. 
B.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-3 kf. Mikszáth Kálmán u.- társasház (bérlakások) ÖNK 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat csökkentése: 25.648.942 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ -8.612.000 Ft 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: /B:403/ -100.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ -2.352.000 Ft 
ÁFA visszatérítése: /B:407/ -14.584.942 Ft 
Részletező számok közötti működési bevételi előirányzatok átcsoportosítása. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-93 kf. Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 25.648.942 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +8.612.000 Ft 
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: /B:403/ +100.000 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +2.352.000 Ft 
ÁFA visszatérítése: /B:407/ +14.584.942 Ft 
Részletező számok közötti működési bevételi előirányzatok átcsoportosítása. 
C.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-3 kf. Mikszáth Kálmán u.- társasház (bérlakások) ÖNK 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: csökkentése: 26.648.942 Ft-tal 
Közüzemi díjak: /K:331/ -120.000 Ft 
Karbantartási, kisjavítási szolg.: /K:334/ -800.000 Ft 
Közvetített szolgáltatások: /K:335/ -100.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ -787.402 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ -487.598 Ft 
Fizetendő áfa:: /K352/ -16.661.942 Ft 
Egyéb dologi kiadások: /K:355/ -7.692.000 Ft 
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: csökkentése: 54.999.786 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ -54.574.589 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ -425.197 Ft 
Részletező számok közötti Dologi és Beruházási kiadási előirányzatok átcsoportosítása: 



94 

és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-93 kf. Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 26.648.942 Ft-tal 
Közüzemi díjak: /K:331/ +120.000 Ft 
Karbantartási, kisjavítási szolg.: /K:334/ +800.000 Ft 
Közvetített szolgáltatások: /K:335/ +100.000 Ft 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +787.402 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +487.598 Ft 
Fizetendő áfa:: /K352/ +16.661.942 Ft 
Egyéb dologi kiadások: /K:355/ +7.692.000 Ft 
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 54.999.786 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +54.574.589 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +425.197 Ft 
Részletező számok közötti Dologi és Beruházási kiadási előirányzatok átcsoportosítása: 
D.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
082091-2 kf. OPSKMM épületének fűtés korszerűsítése. KÖT. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-n belülről. 
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási támogatások.  
miatti felhalmozási c. tám. /B25/KÖT ei.  megemelése: 24.588.178,- Ft-tal 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
082091-2 kf. OPSKMM épületének fűtés korszerűsítése. KÖT. 
Beruházási kiadási: /K6/ előirányzat: megemelése: 2.217.420 Ft-tal 
Ingatlanok beszerzése, létesítése: /K:62/ +1.746.000 Ft 
Beruházási c. előz. felsz. áfa:: /K67/ +471.420 Ft 
Gépészeti, elektromos tervezés. 
Felújítási kiadási /K7/ előirányzat: megemelése: 22.370.758 Ft-tal 
Ingatlanok felújítása : /K:71/: +17.614.770 Ft 
Felújítási c. előzetesen felsz. áfa: /K:74/ +4.755.988 Ft 
Fűtési rendszer korszerűsítése. 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési. c. tartalékok előirányzat K513 KÖT. csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére A Mezőberény’17 Kft. részére, mint Önkormányzati 
többségi tulajdonú nem pü.-i vállalkozásának 2022. évi kiegészítő általános működési 
támogatás biztosítása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége KÖT. 
Egyéb működési kiadások /K5/ előirányzat megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú támogatás ÁHT.-n kívülre: K512 
A Mezőberény’17 Kft. részére, mint Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i 
vállalkozásának 2021. évi kiegészítő általános működési támogatás biztosítása 
F.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 1.080.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához. 
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és ezzel egyidejűleg: 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata  kiadási előirányzatán belül 
084032-0 kf Civil szervezetek program támogatása: Városi rendezvények támogatása KÖT 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei.  megemelése: 1.080.000 Ft-tal 
Támogatásbiztosítás: 
- Mezőberényi Orlai Népfőiskolai Egyesület részére: 120.000 Ft 
Városi Gyermeknap 
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft 
Húsvéti locsolás és bál megrendezése. 
- Berény Táncegyüttes Egyesület részére: 80.000 Ft 
XVII. Folkbál. 
- Kutyabarátok Egyesülete részére: 40.000 Ft 
Gyerekek - Táborozások, Kutyás tábor 
- "Alföld Turista Egyesület részére: 105.000 Ft 
"Orlai 200" felmaratón kisvárosi futóverseny  
- Spektrum Alapítvány részére: 90.000 Ft 
Idősek karácsonya. 
- Baráti Egylet Mezőberényért 
Egyesület részére: 250.000 Ft 
Töltött káposzta főzőverseny és Fesztivál. 
- Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete részére: 125.000 Ft 
Legyen Ön is karácsonyi Angyalka 
- Mezőberény Értékeiért Polgári  
Együttműködés Egyesülete részére 120.000 Ft 
Berényi Rémségek éjszakája, azaz éjszakai játszóház 
családoknak, baráti társaságoknak. 
- Mazsorett Varázs Alapítvány részére: 70.000 Ft 
Napközis mazsorett tábor 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 60.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához. 
és ezzel egyidejűleg: 
018030-0 kf Támogatási célú finanszírozási műveletek: KÖT Városi rendezvények 
támogatása 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei.  megemelése: 60.000 Ft-tal 
Támogatásbiztosítás: 
- Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére: 60.000 Ft 
Cigány Sportnap (játszóház) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú Elkülönített tartalékok előirányzat K513 KÖT csökkentése: 300.000 Ft-tal 
Elkülönített tartalék: Városi rendezvények támogatásához. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 300.000 Ft-tal 
Az OPSKMM, a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, és a Városi Humánsegítő és 
Szociális Szolgálat intézmények részére Városi rendezvény feladatok ellátásához fedezet 
biztosítás. 
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és ezzel egyidejűleg: 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 20.000 Ft-tal 
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye kiadási előirányzatán belül: 
091110-0 kf Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ei. megemelése: 20.000 Ft-tal 
- Mosolygó Központi Óvoda 
Zöldág-járás Mezőberényben:20.000 Ft 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 70.000 Ft-tal 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
104042 kf. Családsegítés és gyermekjóléti feladat KÖT 
Dologi kiadások /K3/ei. megemelése: 70.000 Ft-tal 
Napközis tábor: 70.000 Ft 
5. cím: OPSKMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 210.000 Ft-tal 
5. cím: OPSKMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-03 kf. Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása: Berény Napok és 
egyéb nagyrendezvények. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ei. megemelése: 210.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +165.354 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +44.646 Ft 
Orlai 200 címmel Konferencia megrendezése. 
G.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 440.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére 084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: 
Külkapcsolatok Nemzetközi kapcsolatok támogatása előirányzatának megemelése. 
és ezzel egyidejűleg: 
1.cím: Mezőberény Város Önkormányzata  kiadási előirányzatán belül 
084032-0-1 kf Civil szervezetek program támogatása: Külkapcsolatok Nemzetközi 
kapcsolatok támogatása ÖNK 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n kívülre:/K:512/ei.  megemelése: 440.000 Ft-tal 
Támogatásbiztosítás: 
- Mezőberényi Szlovákok Szervezete részére: 270.000 Ft 
Mezőberényi Szlovákok Szervezet 30 éves  
jubileumi rendezvénye. 
- a Mezőberényi Labdarugó Egyesület részére: 170.000 Ft 
Meghívás a Szovátai Sportklub Egyesület részéről 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 320.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére Külkapcsolatok Nemzetközi feladatok ellátásához 
fedezet biztosítás.  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.)  
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Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 320.000 Ft-tal 
Az OPSKMM, részére Külkapcsolatok feladatok ellátásához fedezet biztosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: OPSKMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv (int.fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás/B816/ előirányzat  megemelése: 320.000 Ft-tal 
5. cím: OPSKMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02 kf. Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása: Rendezvények. 
KÖT 
Dologi kiadások /K3/ei. megemelése: 320.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +251.969 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa:: /K351/ +68.031 Ft 
Külkapcsolati feladat: Trianon - emléknap megrendezése, 2022-ben a nemzeti összetartozás 
napja.  
H.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT csökkentése: 7.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére a 091140-0 kf. Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba  
(TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002) dologi kiadási előirányzat emelés. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
091140-0 kf. Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1.-16-BS1-20147-00002) KÖT. 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 7.000 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:355/ +7.000 Ft 
Térkép másolat 
I.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT. 
Egyéb közhatalmi bevételek: /B36/ előirányzat: megemelése: 5.000 Ft-tal 
Igazgatási szolgáltatási díj (Telepengedélyezési eljárás 
 igazgatási szoláltatási díja.) 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 265.030 Ft-tal 
Biztosítók által fizetett kártérítés: /B410/ +265.030 Ft 
Óvodai csőtörés. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 270.030 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, egyéb közhatalmi bevételek és biztosítók 
által fizetett kártérítési bevételből. 
J.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 155.000 Ft-tal 
Készletértékesítés: /B:401/ +71.000 Ft 
Szőnyeg, párna, lábtörlő értékesítése 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +20.000 Ft 
Egyéb működési bevételek: /B:411/ +64.000 Ft 
Kiadások visszatérítései: Gázdíj visszatérítése: Puskin út:18. sz. 
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és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
041237-6 kf. Közfoglalkoztatási mintaprogram Helyi sajátosságra épülő. ÖNK 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 155.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K312/: +155.000 Ft 
K.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 1.497.217 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +312.977 Ft 
Szőnyeg, párna, lábtörlő értékesítése 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +84.508 Ft 
ÁFA visszatérítés: /B:407/ +1.099.732 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat megemelése: 1.497.217 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +1.352.025 Ft 
Fizetendő ÁFA: /K:352/  +145.192 Ft 
L.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013320 -0 kf. Köztemető fenntartása és működtetése. KÖT 
Dologi kiadások /K3/ előirányzat csökkentése: 1.352.025 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ -1.352.025 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési tartalék előirányzat K513 KÖT megemelése: 1.352.025 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalékállomány feltöltése, Működési bevételemelés mellett.(a 
Köztemető bevételéből.)  
M.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
011130-0 kf. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége. KÖT. 
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei.  megemelése: 632.460 Ft-tal 
Támogatásbiztosítás: 
Működési hozzájárulás: DAREH részére 632.460 Ft 
Részletező számok közötti átcsoportosítás. 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 kf Támogatási célú finanszírozási műveletek: KÖT  
Egyéb működési célú támogatások ÁHT.-n belülre:/K:506/ei.  megemelése: 632.460 Ft-tal 
Támogatásbiztosítás: 
Működési hozzájárulás: DAREH részére 632.460 Ft 
Részletező számok közötti átcsoportosítás. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Kissné Wagner Mária óvodavezető 
 Megyeriné Pénzes Mária VHSZSZ igazgató 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
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190/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi tartalmú előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 25.000 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ +19.685 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +5.315 Ft 
Húsvéti kézműves foglalkozás. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 25.000 Ft-tal 
Üzemeltetési anyagok beszerzése: /K:312/ +19.685 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +5.315 Ft 
Húsvéti kézműves foglalkozás. 
B.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 275.500 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke.: /B:402/ +216.929 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +58.571 Ft 
Kisegyüttesek Találkozója és Szólótánc Verseny. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 275.500 Ft-tal 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +216.929 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +58.571 Ft 
Kisegyüttesek Találkozója és Szólótánc Verseny. 
C.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 1.500.000 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ +1.181.102 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +318.898 Ft 
Autizmus Világnapja. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Személyi juttatások. /K1/előirányzat  megemelése: 20.000 Ft-tal 
Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/: +20.000 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 6.608 Ft-tal 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 1.473.392 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/ +500.000 Ft 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +700.000 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +273.392 Ft 
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Autizmus Világnapja. 
D.) 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal. bevételi előirányzatán belül: 
011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 18.000 Ft-tal 
Készletértékesítés: /B:401/ +2.000 Ft 
Könyvértékesítés 
Egyéb kapott kamatok: /B:408/ +3.000 Ft 
Egyéb működési bevételek: /B:411/ +13.000 Ft 
FHT túlfizetés visszafizetése:12.000 Ft 
Áramdíj túlfizetés visszafizetése:1.000 Ft 
és ezzel egyidejűleg: 
2. cím: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal. kiadási előirányzatán belül: 
011130-0. Önkormányzati igazgatási tevékenység. KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 18.000 Ft-tal 
Egyéb szolgáltatások: /K:337/ +18.000 Ft 
E.) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
900070-0 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása: 
Működési célú tartalékok ei. K513  KÖT. csökkentése: 2.000.000 Ft-tal 
Egyéb működési célú tartalék terhére. AZ OPSKMM gázközmű kiadás növekményének 
ellentételezéseként fedezet biztosítás.  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) 
Központi irányítószerv támogatás foly. /K915 - KÖT ei. megemelése: 2.000.000. Ft-tal 
Az OPSKMM részére, az intézmény gázközmű kiadás növekményének ellentételezéseként 
fedezet biztosítás.  
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv. (int. fin.) KÖT 
Központi irányító szervi támogatás /B816/ előirányzat  megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése. KÖT.  
Dologi kiadások /K3/előirányzat megemelése: 2.000.000 Ft-tal 
Közüzemi díjak.: /K331/ +1.574.803 Ft 
Műk. c. előz. felsz. áfa: /K351/ +425.197 Ft 
Az OPSKMM részére, az intézmény gázközmű kiadás növekményének ellentételezéseként 
fedezet biztosítás.  
F.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 3.000.000 Ft-tal 
Szolgáltatások ellenértéke: /B:402/ +2.362.205 Ft 
Kiszámlázott ÁFA: /B:406/ +637.795 Ft 
Kisrendezvények lebonyolításához. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082092-02. Közművelődés-hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények. KÖT 
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Személyi juttatások. /K1/előirányzat  megemelése: 530.000 Ft-tal 
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
nem saját fogl.-nak fizetett juttatások: /K:122/ +350.000 Ft 
Egyéb külső személyi juttatások: /K:123/: +180.000 Ft 
Munkáltatókat terhelő járulékok és szociális  
hozzájárulási adó /K2/előirányzat megemelése : 104.972 Ft-tal 
/45.500 Ft+59.472 Ft/ 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 2.365.028 Ft-tal 
Szakmai tevékenységet segítő szolg.: /K:336/ +1.000.000 Ft 
Egyéb dologi kiadások: /K:337/ +862.227 Ft 
Működési célú előzetesen felsz. Áfa: /K:351/  +502.801 Ft 
Kisrendezvények lebonyolításához. 
G.) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése KÖT 
Működési bevételek: /B:4/ előirányzat megemelése: 300.000 Ft-tal 
Egyéb működési bevételek: /B:411/ +300.000 Ft 
Áramdíj és gázdíj túlfizetésének visszatérítése. 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
082091-03. Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Műv. Közp. 
üzemeltetése KÖT 
Dologi kiadási: /K3/ előirányzat: megemelése: 300.000 Ft-tal 
Közüzemi díjak.: /K:331/ +300.000 Ft 
Áramdíj és gázdíj túlfizetésének visszatérítéséből közüzemi kiadási előirányzat emelése. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
 Dr. Kállai-Csarnai Judit jegyző 
 Túri Andrea Magdolna OPSKMM igazgató 
 Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
191/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi előirányzat 
átcsoportosításokról rendelkezik: 
Mezőberény Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése: 
A)  
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
013350-19 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B1-
2022-00020) (KÖT) 
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 
társfinanszírozása miatt működési célú tám. /B16/  megemeli: 24.555.811 Ft-tal 
 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai 
társfinanszírozása miatt felhalmozási célú tám. /B21/ megemeli: 144.677.300 Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
013350-19 A mezőberényi idősek otthona energetikai fejlesztése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B1-
2022-00020) (KÖT) 
Dologi kiadások /K3/ megemeli: 24.555.811 Ft-tal 
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Ingatlanok felújítása /K6/  megemeli: 144.677.300 Ft-tal 
B) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Működési c. ktgvet. tám. és kieg. tám. /B115/ (KÖT) csökkenti: 79.948.254 Ft-tal 
/B115/ (ÖNK) csökkenti: 2.051.700 Ft-tal 
2022. évi bérintézkedési támogatás rendezése 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Helyi önk. működésének általános tám. /B111/ (KÖT) megemeli: 4.124.440 Ft-tal 
Települési önk. egyes köznev. fel. tám. /B112/ (KÖT) megemeli: 19.922.805 Ft-tal 
Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. /B1131/ (KÖT) megemeli: 52.251.230 Ft-tal 
Tel. önk. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. /B1131/ (ÖNK) megemeli: 2.051.700 Ft-tal 
Tel. önk. gyermekétk. fel. tám. /B1132/ (KÖT) megemeli: 3.649.779 Ft-tal 
C) 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082091-03 Közművelődés - Művelődési Központ üzemeltetése 
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT) csökkenti: 5.473.008 Ft-tal 
20%-os béremelési pályázat támogatásának rendezése 
és ezzel egyidejűleg: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
082042-00 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT) megemeli: 895.597 Ft-tal 
082063-00 Múzeumi kiállítási tevékenység 
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (ÖNK) megemeli: 927.775 Ft-tal 
082044-01 Könyvtári szolgáltatás 
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT) megemeli: 621.048 Ft-tal 
082093-02 Közművelődés - csoportok 
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT) megemeli: 1.051.537 Ft-tal 
082092-02 Közművelődés - rendezvények 
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól műk. c. tám. /B16/ (KÖT) megemeli: 1.977.051 Ft-tal 
D) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/KÖT/ megemeli: 7.942.340 Ft-tal 

/B1131/ÖNK megemeli: 10.492.930 Ft-tal 
 (2021. december, 2022. január, február, március havi 
 összevont ágazati pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú fin. műv.(int.fin.) megemeli: 18.435.270 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 18.435.270 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 

(szociális ágazati pótlék)  
 Személyi juttatások /K1101/ megemeli: 16.241.842 Ft-tal 
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 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/  megemeli: 2.193.428 Ft-tal 
 Ezen belül: Szjutt. Munkaa.terh 
 104042-1 korm.funkc. 2.228.560 300.247  
 104042-2 korm.funkc. 1.308.660 177.063  
 107052 korm.funkc. 1.217.821 164.414 
 107055 korm.funkc. Ö 155.471 21.149  
 102031 korm.funkc. 2.010.272 271.778  
 104035 korm.funkc. 232.144 31.381  
 101222 korm.funkc. Ö 1.010.239 136.355  
 102023 korm.funkc. Ö 8.078.675 1.091.041 
  16.241.842 2.193.428 
E) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
 Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti fel. tám. /B1131/ÖNK/ megemeli: 1.668.105 Ft-tal 
 (2021. december, 2022. január, február, március havi 
 egészségügyi kiegészítő pótlék) 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.668.105 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.668.105 Ft-tal 
Központi irányítószerv támogatás /B816/ 

és ezzel egyidejűleg: 
4. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadási előirányzatán belül: 
 102023 korm.funkc. ÖNK 
 Személyi juttatások /K1101/ 1.485.144 Ft-tal 
 Munkaa. terh. jár. és szoc. hoz.adó /K2/ 202.961 Ft-tal 
F) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 
018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Működési c. ktgvet. tám. és kieg. tám. /B115/ (KÖT) megemeli: 1.456.000 Ft-tal 
Az Ukrajnából menekült személyek elhelyezésének támogatása 
és ezzel egyidejűleg: 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
107070-0 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása 
Dologi kiadások /K3/ (K337, K351) (KÖT) megemeli: 1.456.000 Ft-tal 
(Étkeztetés, szállás biztosítása az ukrán menekülteknek) 
G) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata bevételi előirányzatán belül: 

018010-0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
Tel. önk. kult. fel. tám. előir.-át /B114/KÖT  megemeli: 1.175.000. Ft-tal 

 (2022. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatás) 
1. cím: Mezőberény Város Önkormányzata kiadási előirányzatán belül: 
 018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.175.000 Ft-tal 
 Központi irányítószerv támogatás folyósítása /K915 
és ezzel egyidejűleg megemeli: 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 

018030-0 Támogatási célú finanszírozási műv.(int.fin.) megemeli: 1.175.000 Ft-tal 
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Központi irányítószerv támogatás /B816/  
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM kiadási előirányzatán belül: 
 082042-00 Könyvtári állománygyarapítás 
 Dologi kiadások /K3/ megemeli: 1.044.575 Ft-tal 
 082044-02 Könyvtári üzemeltetési kiadások 
 Beruházási kiadások /K6/ megemeli: 447.675 Ft-tal 
5. cím: Orlai Petrics Soma KMM bevételi előirányzatán belül: 
 082042-00 Könyvtári állománygyarapítás 
 ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 222.075 Ft-tal 
 082044-02 Könyvtári üzemeltetés 
 ÁFA visszatérítése /B4/ megemeli: 95.175 Ft-tal 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: a költségvetési rendelet módosításakor átvezetés 
 
 
192/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 066020-119 
Rekreációs Központ kiépítése Mezőberényben tervek készítése részletező számra tervezett és 
fel nem használt beruházási előirányzat 3.110.500 Ft csökkentésével egyidejűleg a 066620-0 
(T.TOP_PLUSZ tervek készítése) beruházási előirányzata 3.110.500 Forinttal kiegészítésre 
kerüljön. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
193/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által „A mezőberényi Idősek 
Otthona energetikai fejlesztése” című projekthez szükséges kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése tárgyában indított ajánlatkérési eljárásban nyerteseként, az előterjesztés 
mellékletét képező bontási jegyzőkönyv alapján, a Schäfer Épületgépészet Kft-t (5650 
Mezőberény, Hunyadi utca 2.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot tette összesen 5.800.000 Ft + 27% Áfa = bruttó 7.366.000 Ft (azaz 
bruttó hétmillió-háromszázhatvanhatezer Forint) ajánlati áron. A tervezési díj összege 
a támogatás terhére elszámolható. 

2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester  
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
194/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete: 

1. A Mezőberény Város Önkormányzata ajánlatkérő által a „Piaccsarnok fejlesztése 
Mezőberényben” című projekthez szükséges műszaki ellenőri szolgáltatás nyújtása 
tárgyában indított ajánlatkérési eljárásban nyertesként, az előterjesztés mellékletét 
képező bontási jegyzőkönyv alapján, Sándor Gyula e.v.-t (5520 Szeghalom, Bethlen u. 
18.) nevezi meg, aki a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette 
összesen 1.700.000 Ft + 0 % Áfa = bruttó 1.700.000 Ft (azaz bruttó egymillió-
hétszázezer Forint) ajánlati áron. A szolgáltatás díja a támogatás terhére elszámolható. 
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2. Felhatalmazza Siklósi István polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, 
valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
195/2022.(V.30.)sz. határozat: 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Mezőberény ’17 Városüzemeltetési 
Kft. 2021. évi üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztéshez 
mellékelt formában elfogadja. 
Felelős: Siklósi István polgármester 
Határidő: intézkedésre azonnal 
 
 
A képviselő-testület jelen ülésén az alábbi rendeleteket alkotta: 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 15/2022.(V.31.) önkormányzati 
rendelete Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének 
teljesítéséről, zárszámadásáról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 16/2022.(V.31.) önkormányzati 
rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 


