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lint Anna dekoratőr és Papp Zol-
tán grafikusművész, tanár. A 
legszebbnek a Magyar Vörös-
kereszt Mezőberény Település 
Alapszervezete főzőhelyét talál-
ták, második lett a Humánsegítő 
Szolgálat Idősek Otthona, a 
harmadik helyen a Városi Nyug-
díjas Klub végzett.  Kreativitá-
sáért különdíjat kapott a Kolozsi 
Forgácsolók csapata. 
A színpadi program már tíz óra-
kor elkezdődött. Délelőtt Csök-
mei Gábor és Csökmei Gergő régi 
slágerekkel szórakoztatta a főző-
csapatokat. Ebéd után a Mező-
berényi Városi Ifjúsági Fúvós-

A Töltött Káposzta Fesztivál ki- harmadikon Pataki Sándorné 
zenekar komoly- és könnyűzenei váló alkalmat nyújtott arra, hogy végzett. Az ötven négyzetméter 
örökzöld dallamokat adott elő. a mezőberényiek találkozzanak, fölött, vegyes kertek között Föl-
Mácsai Andrea, a Békés Megyei kötetlen formában beszélges- des Ottó és Földes Ottóné nyert, 
Ki-mit-tud? 2019. évi nyertese senek, jobban megismerjék egy- Csabáné Magyar Éva és Csaba 
igényes slágereket énekelt. A mást. Tavaly a pandémia miatt a Ferenc, illetve Lorencz Zsuzsan-
Berényi Népdalkör után a „Leg a rendezvény elmaradt, így most na előtt. Az ötven négyzetméter 
láb” Alapfokú Művészeti Iskola szeptember 18-án a sorrendben a fölött hagyományos kerteknél 
csoportjai a tőlük megszokott tizedik, jubileumi fesztivált tar- Plavecz József Pál győzött, meg-
színvonalas produkciókat adták tották meg a városi ligetben. előzve Csenger Gyulát és Var-
elő. Kiss Petra és Gyaraki Viktor Hoffmann Dániel, a Baráti Egylet gáné Maléth Katalint. Különdíjat 

Mezőberényért elnöke a liget kapott a közösségi kategóriában latin táncokat mutatott be. A 
színpadán külön köszöntötte a induló MVÓI Mosolygó Köz- Szlovák Páva műsora után a 
testvérvárosokból: Gútáról és ponti Óvoda. Mezőberényi Mazsorett Együttes 
Csantavérről érkező vendégeket. Összesen 32 csapat főzött, a csoportjai következtek. A Zum-
Siklósi István polgármester meg- versenyre 29 nevezett be. Az Brigád Team bemutatóját az 
nyitójában a fesztivál közösség- elkészült ételeket négytagú zsűri Energy Dance Cool hip-hop tánc-
építő erejét emelte ki, hangsú- bírálta el: Vozár Márton elnök, színház követte.
lyozta, hogy a baráti beszélgeté- Marton Mihály, Orovecz József Jimmy és Nika nem először lépett 
sek gazdagíthatják a csoportokat. és Tánczos Imre. Vozár Márton már fel Mezőberényben, most is 
Mint a korábbi esztendőkben, értékelésében elmondta, hogy a népszerű slágerek feldolgo-
most is a fesztiválon hirdették ki A zsűri tagjai nem először vettek zásával szórakoztatták a közönsé-
legszebb konyhakertek eredmé- részt a Töltött Káposzta Fesztivá-

get. Este Erox örökzöld olasz slá-
nyét. A díjakat a zsűri tagjai: Dé- lon. A főzők személyét nem is-

gereket adott elő, az egész napos 
vényi Csilla, Hernádi Mihály és merhették, az ételeket sorszámuk 

programot Jobbágy Zoltán nosz-
Magyar Pál adták át. Dévényi alapján tartották nyilván. A 

talgia diszkója zárta.Csilla elmondta, az országos megadott szempontok alapján 
A fesztivált kiegészítő rendez-mozgalmat hat ével ezelőtt in- pontszámokkal értékelték az éte-
vények tették még színesebbé. A dította el Sári Kovács Szilvia, leket. A verseny színvonalát mu-
helyi kézművesek kirakodó vá-Karcag alpolgármestere. A zsűri tatják a magas pontszámok is. 
sárt tartottak, a gyermekeket fog-augusztusban látogatta meg a Első lett az Önkéntes Tűzoltó E-
lalkozások várták, illetve a Color benevezett területeket, azt tapasz- gyesület Mezőberény, második 
Fotóklub az elmúlt tíz év fesz-talták, hogy mindenki fáradtságot helyen a Szentendrei Szlovákok 
tiváljairól készült fotóiból ren-nem kímélve, szívvel, lélekkel csapata végzett, harmadik lett a 
dezett kiállítást a Madarak Házá-gondozta a kertjét. Városi Nyugdíjas Klub.
ban. Kitelepült és munkatársakat A díszkertek kategóriában első A főzőhelyek dekorációját is 

lett Bíró Sándorné, második értékelte egy háromtagú zsűri: toborzott a Békés Megyei Ren-
helyen Bokorné Varga Katalin, Schäfer Anett lakberendező, Bá- dőr-főkapitányság.  

A közösségépítő fesztivál 
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A nyomtatás k

Ez történt a két ülés között
Szeptember 9-én a Kormány- és a vasfalra elhelyeztek egy-egy 
hivatal által szervezett közfoglal- lakatot. Szováta – akik nem 
koztatási kiállításon képviselte tudtak részt venni a rendez-
magát Mezőberény is. A rendez- vényeken – nevében Siklósi 
vényt jelenlétével megtisztelte István polgármester végezte el a 
Réthy Pál, a Belügyminisztérium lakatolást. A szombati napon 
közfoglalkoztatási és vízügyi he- előbb Körösi Mihály alpolgár-
lyettes államtitkára, akivel új tar- mester úr egy rövid előadásban 
talmú közfoglalkoztatási prog- ismertette Mezőberény törté-
ram indításának lehetőségéről netét, majd a polgármesterek ta-
beszélt Siklósi István polgármes- lálkoztak Dankó Béla ország-
ter. Az előző években nem volt gyűlési képviselővel is. A csanta-
ilyen lehetőség, helyettes állam- véri polgármester először járt vá-
titkár úr szerint 2022-ben elkép- rosunkban.
zelhető, hogy sor kerülhet rá.  
 Szeptember 20-án megtörtént a 
Szeptember 17-19-ig a X. Töltött Nefelejcs Óvodánál épült torna-
Káposzta Fesztivál keretén belül szoba műszaki átadása. A szem-
a gútai, valamint a csantavéri test- revételezéssel és a műszaki el-
vérvárosunk polgármesterei is je- lenőr megállapításával jó minő-
len voltak. A baráti hangulatú ta- ségű munka lezárását követően a 
lálkozón településeinket, orszá- használatbavételi engedély iránti 
gainkat érintő kérdésekről is volt intézkedés megtörténik. Remé-
lehetőség beszélgetni. Az ’56-os nyeink szerint az óvodások és az 
emléktéren összetartozásunkat óvó nénik októberben birtokba 
szimbolizáló fa került elültetésre vehetik a létesítményt.

Miről tárgyalt a 
képviselő-testület?
A napirend megszavazása után dezési sajátos jogintézményekről 
elfogadták dr. Földesi Szabolcs szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
jegyző tájékoztatását a 2021. rendeletben és a településfej-
augusztus 30-i zárt ülésen, lesztéssel, településrendezéssel 
valamint a szeptember 14-i és településkép-érvényesítéssel 
rendkívüli nyílt és rendkívüli zárt összefüggő partnerségi egyez-
ülésen hozott határozatokról, tetés helyi szabályairól szóló 
majd Siklósi István polgármester 25/2017. (VIII.29.) önkormány-
számolt be a két ülés között tör- zati rendeletben meghatározott 
tént fontosabb eseményekről, in- partnerségi véleményezésre biz-
tézkedésekről. tosított határidőn belül a partner-
 ségi egyeztetésbe bevontak részé-
Mezőberény Város Önkormány- ről észrevétel nem érkezett.
zati Képviselő-testülete úgy  
döntött, hogy a Mezőberény A testület elviekben támogatta a 
0103/9, 0105/27, 0105/28 és a Mezőberény, külterület 07/18. 
0105/29 hrsz-ú területen nap- hrsz. alatt nyilvántartott közút 
elempark és napelemes kiserőmű forgalomképessé nyilvánításához 
telepítésének lehetővé tétele, va- szükséges településrendezési 
lamint a KEHOP-2.2.2-15-2015- eszközök módosítását, egyúttal 
00143 számú, „Mezőberény megbízta Siklósi István polgár-
szennyvíztisztító telep fejlesz- mestert, hogy Kmetykó János 
tése” projekt megvalósíthatósága városi főépítésszel egyeztetve 
érdekében indított Település- gondoskodjon a településrende-
rendezési Eszközök módosítására zési eszközök módosításának elő-
vonatkozó partnerségi egyez- készítéséről és az eljárás megin-
tetési szakaszt lezárja, miután a dítását megalapozó dokumen-
tervezett módosításokkal kapcso- tációt terjessze a képviselő-tes-
latban a településfejlesztési kon- tület elé.
cepcióról, az integrált település-  
fejlesztési stratégiáról és a te- Elfogadták a mezei őrszolgálat 
lepülésrendezési eszközökről, munkájáról szóló beszámolót 

azzal, hogy a mezei őrszolgálat valamint egyes településren-

megalakításáról és fenntartásáról munkatervét megismerte, az 
szóló 7/1998. (V.29.) MÖK ren- abban foglaltakat megfelelőnek 
delet kerüljön felülvizsgálatra tartja.
2022. január 1-i hatályba lé- Engedélyezték Mezőberény Vá-
péssel. A rendeletmódosítás ter- ros Óvodai Intézménye részére, 
jedjen ki a szolgálatot ellátó sze- hogy a 2021/2022. tanév rend-
mélyek létszámára, valamint a jéről szóló 20/2021.(VI.8.) 
feladatellátás jelenlegi formájá- EMMI rendeletben meghatá-
nak rögzítésére. rozott őszi szünet ideje alatt, 
 2021. október 25 – 29. időtar-
Elfogadásra került Mezőberény tamban a Magyarvégesi Óvoda 
Város Önkormányzatának 2022. zárva tartson.
évi éves ellenőrzési terve, vala-  
mint Mezőberény Város Közte- Mezőberény Város Önkormány-
rületfelügyeletének 2021. évi zati Képviselő-testülete, mint a 
tevékenységéről szóló beszá- Városi Humánsegítő és Szociális 
molója. Szolgálat fenntartója úgy hatá-
 rozott, hogy az Emberi Erőfor-
Mezőberény Város Önkormány- rások Minisztériuma felkérésére 
zati Képviselő-testülete elfogadta a Nemzeti Szociálpolitikai Inté-
a Mezőberény ’17 Városüzemel- zet „A gyermekeink védelmében 
tetés Kft. 2020. szeptember 1-től informatikai rendszerhez kapcso-
2021. augusztus 31-ig végzett lódó eszközbeszerzés támogatása 
munkájáról szóló beszámolót, és 2021” (GYVRE2021) címmel 
utasította az ügyvezetőt a fenn- kiírt felhívásra pályázatot nyújt 
tartható, gazdaságos működtetés be az alábbi eszközök beszer-
haladéktalan kialakítására. zésére:
 4 db 24 colos IPS monitor Full 
Elfogadták a bérlakások helyze- HD;
téről szóló beszámolót, és utasí- 2 db asztali PC, 8GB RAM, i3 
tották a jegyzőt, hogy az épületek CPU, 256Gb SSD, billen-
és lakások felújítási igényeit tyűzet, egér, telepített Win-
tartalmazó információkból kiin- dows 10;
dulva felújítási tervet és ehhez 

2 db notebook, 8GB RAM, i3 
kapcsolódó költségbecslést ké-

CPU, 256Gb SSD, 15" kijel-
szítsen.

ző, telepített Windows 10.
 

 
Módosításra került a pénzbeli és 

Mezőberény Város Önkormány-
természetbeni szociális ellátá-

zati Képviselő-testülete a Mező-sokról szóló 4/2015.(II.24.) ön-
berény 083/75-101, illetve 083/ kormányzati rendelet, valamint a 
328-346 hrsz-ú területek erdő-személyes gondoskodást nyújtó 
telepítéséhez szaporítóanyag be-szociális ellátások helyi rendsze-
szerzése tárgyában indított aján-réről szóló 18/2008.(V.26.) MÖK 
latkérési eljárás nyertesekéntszámú rendelet. A Békés Megyei 

- a „kocsányostölgy makk” Kormányhivatal törvényességi 
tétel esetén a Nyírerdő Zrt.-t vizsgálata során tett felhívásban 
(4032 Debrecen, Kartács u. megnevezett jogszabálysértő 
25.) nevezte meg 575.000,- Ft szabályozás javítására került sor, 
+ 155.250,- Ft áfa = 730.250,- valamint párhuzamosan jogsza-
Ft ajánlati árral, a megfelelő bályváltozás miatt átvezetésre 
mennyiségű makk hiányában került a szociális igazgatásról és a 
pedigszociális ellátásokról szóló 1993. 

- a „kocsányostölgy csemete” évi III. törvény 45.§ (2a) bekez-
tétel esetén a Nyírerdő Zrt.-t dése alapján az ápolási díj össze-
(4032 Debrecen, Kartács u. gének helyi szabályozása.
25.) nevezte meg 960.000,- Ft  
+  259 .200 , -  F t  á fa  =  Intézményi átcsoportosítások, 
1.219.200,- Ft ajánlati árralátcsoportosítások és fedezetbiz-

tosítások megszavazása után 4. 
alkalommal módosították Mező-
berény Város Önkormányzatának 
2021. évi költségvetési rendele-
tét, a költségvetés főösszege 
(intézményfinanszírozással) 
8 406 450 287 Ft.
 
Mezőberény Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete Mezőbe-
rény Város Óvodai Intézménye 
2021/2022. nevelési évre szóló 

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

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



2021. október 3.

A képviselő-testület a feladat déséről és a köznevelési intéz-
ellátásához szükséges fedezetet a mények névhasználatáról szóló 
2021. évi költségvetésében 20 /2012 . (VII I .31 . )  EMMI 
biztosította a 96/2021.(III.29.) sz. rendelet 24.§ (1) bekezdése alap-
határozatával, a 042210-0. ján, a Gyulai Tankerületi Központ 
Erdőgazdálkodás támogatása által a 2021/2022. tanévre megál-
ÖNK részletező számra. lapított kötelező felvételt bizto-

sító általános iskolák körzethatá-
A képviselő-testület megbízta rainak meghatározásával egyet-
Siklósi István polgármestert, ért.
hogy a településfejlesztési kon- Az EMMI rendelet hivatkozott 
cepcióról, az integrált település- rendelkezése alapján a képvi-
fejlesztési stratégiáról és a selő-testület fenti véleménye 
településrendezési eszközökről, kiegészítéseként megállapította, 
valamint egyes településren- hogy Mezőberény jegyzőjének 
dezési sajátos jogintézményekről nyilvántartásában szereplő Me-
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. zőberény lakóhellyel, ennek hi-
rendelet, valamint a településfej- ányában tartózkodási hellyel ren-
lesztéssel, településrendezéssel delkező hátrányos és halmozottan 
és településkép-érvényesítéssel hátrányos helyzetű általános 
összefüggő partnerségi egyezte- iskolába járó gyermekek össze-
tés helyi szabályairól szóló sített létszáma 88 fő, akik közül 
25/2017.(VIII.29.) önkormány- 85 fő (13 fő hátrányos helyzetű és 
zati rendelet szabályozásának fi- 72 halmozottan hátrányos hely-
gyelembe vételével intézkedjen zetű gyermek) a Mezőberényi 
Mezőberény város településké- Általános Iskola, Alapfokú 
pének védelméről szóló 5/2019. Művészeti Iskola és Kollégium, 3 
(II.26.) önkormányzati rendelet fő (1 fő hátrányos helyzetű és 2 fő 
módosítása céljából egyeztetési halmozottan hátrányos helyzetű 
eljárás megindítása érdekében. gyermek) pedig a Petőfi Sándor 
A módosítás keretében a tele- Evangélikus Általános Iskola, 
püléskép védelméről szóló 2016. Gimnázium és Kollégium ta-
évi LXXIV. törvény 8.§ (2) nulója.
bekezdésében meghatározott 
hatáskörök átruházása kerüljön A képviselő-testület által elfoga-
szabályozásra az Ügyrendi, Jogi, dott rendeletek megtalálhatók a 
Közbiztonsági és Esélyegyenlő- www.mezobereny.hu honlapon.
ségi Bizottság részére. A soron következő képviselő-

testületi ülés időpontja: 2021. 
Mezőberény Város Önkormány- október 25. (hétfő).
zati Képviselő-testülete a neve- Fesetőné Sipos Judit
lési-oktatási intézmények műkö- Titkárság

Ülésezett a Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése

 
A megyegyűlésen több tájékoztató is elhangzott. Békés megye 
munkaerőpiaci helyzetéről Pántya Imre, a Békés Megyei 
Kormányhivatal főosztályvezetője tájékoztatta a testületet. 
Elmondta: míg 2010-ben 27 ezer, úgy 2020-ban 12 ezer volt az 
álláskeresők száma. A veszélyhelyzet megjelenése lefékezte 
ugyan a gazdasági aktivitási mutatók folyamatos javulását, 
azonban köszönhetően a kormány intézkedéseinek, a különböző 
támogatásoknak és a gazdaság sikeres helyreállításának, a 
helyzet normalizálódott.
Tájékoztatót tartott a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság is. Kiss András dandártábornok, megyei igazgató 
kiemelte, hogy a 2020-as év a tűzoltói beavatkozások számát 
tekintve csökkenő tendenciát mutat, a műszaki mentések 52,8%-a 
a szélsőséges időjárási kártéteményekhez és a viharkárok 
felszámolásához kapcsolódik.
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi 
munkájáról dr. Orosz Tivadar elnök, a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara Békés Megyei Igazgatóságának előző évi munkájáról dr. 
Kulcsár László elnök informálta a képviselőket. A megye 
környezetvédelmi helyzetét is tárgyalta a testület, melyről dr. Illich 
Andrea, a kormányhivatal főosztályvezetője állított össze 
tájékoztatót, míg Cserkuti András, a Magyar Közút Nonporfit Zrt. 
megyei igazgatója Békés megye közúthálózatának állapotáról, a 
megyei közúthálózatot érintő fejlesztésekről adott tájékoztatást. 
Döntöttek a képviselők a „CseppetSem!” Program keretében 
megvalósuló lakossági használt sütőolaj begyűjtés támogatá-
sáról. A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése évről évre segíti 
a felsőoktatásban tanulókat Bursa Hungarica önkormányzati 
ösztöndíjjal. Az idei költségvetésben 7,5 millió forintot különítettek 
el, melyből 472 hallgató kapott támogatást. A testület döntött arról, 
hogy a következő évben is csatlakoznak az ösztöndíjrendszerhez.

Anyakönyvi hírek
 
Házasságot kötöttek: Buczkó Balázs (Mezőberény) és Bartalus 
Vivien (Köröstarcsa), Pál Zsolt Krisztián (Mezőberény) és 
Galambos Gabriella (Beszterec), Palotás János (Mezőberény) és 
Harascsák Zsófia (Mezőberény), Dézsán Tamás (Mezőberény) és 
Rácz Martina (Mezőberény), Bereczki Attila (Mezőberény) és 
Katona Ágnes (Mezőberény).
Eltávoztak közülünk: Palotai Andrásné született Sztraka Mária 
(1941), Balog Gábor (1973), Petrics Dániel (1933), Benkő Ferenc-
né született Serbán Mária (1944), Dombi Sándorné született Nemes 
Mária (1931), Mojzsis Andrásné született Balog Zsuzsánna (1933). 
Berkesi Gábor (1936), Matuska János Mátyás (1941).

Testvérvárosi találkozó
A szeptember 18-án megtartott X. véri Helyi Közösség képviselői 
Töltött Káposzta Fesztivál alkal- közül többen először jártak 
mából több testvérvárosi dele- városunkban.
gáció látogatott Mezőberénybe. A program a Magyar Kormány 
A Töltött Káposzta Fesztivál mel- támogatásával és a Bethlen Gábor 
lett a testvérvárosok program- Alapkezelő Zrt. közreműködé-
jában szerepelt hajókirándulás a sével .

forrás: mezobereny.huKörösön, látogatás a Madarász 
Lovastanyára, faültetés az '56-os 
Emlékparkban, és az össze-
tartozás jelképének átadása. 
Testvérvárosainkat a Városházán 
is köszöntöttük, hiszen a Csanta-

valósult meg

HIRDETMÉNY
A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 

340/2021.(IX.27.) sz. határozatában kezdeményezte a Mezőberény 

város településképének védelméről szóló 5/2019.(II.26.) 

önkormányzati rendelet módosítását a településkép védelmi hatósági 

hatáskörök Ügyrendi, Jogi, Esélyegyenlőségi és Közbiztonsági 

Bizottság részére történő átruházása érdekében.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 25/2017.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a értelmében a 

partnerek tájékoztatására jelen hirdetmény keretében kerül sor.

A partnerségi egyeztetés során figyelembe kell venni a veszély-

helyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és 

településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/ 

2020.(XII.2.) Korm.rendelet szabályozását is, melynek 2.§ b) pontja 

értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes 

megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véle-

ménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben 

kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a településképi rendelet 

jelenlegi módosítása során lakossági fórum megtartására nem kerül 

sor, azonban a módosítás teljes munkaanyaga a www.mezobereny.hu 

honlapon megismerhető és legkésőbb 2021.október 16-ig véle-

ményezhető az info@mezobereny.hu e-mail címen.

Mezőberény, 2021. 09. 30.

Siklósi István  polgármester

Városházi hírek
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PÁLYÁZAT: - 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 1. A pályázat tárgya: Mezőberény, Mikszáth Kálmán u. 3. sz. alatti 
adótitoknak minősülő helyi adó adatait megismerje és kezelje.alábbi önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásra történő 

- az igénylő külön nyilatkozatban az információs önrendelkezési jogról meghirdetése:
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) I.kategória:
bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, - Fsz. 2. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
hogy személyes adatait a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt - Fsz. 5. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
ügyintézője a bérleti, használati jogviszonnyal összefüggésben - I. em. 9. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
kezelje.

- I. em. 13. sz. lakás: 36,68 m2-es, 1 szobás lakás
- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden 

- II. em. 18. sz. lakás: 35,29 m2-es, 1 szobás lakás
beköltöző esetében), továbbá a munkahelyek szakember 

II.   kategória: ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói 
- Fsz. 6. sz. lakás: 53,32 m2-es, 1+1 fél szobás lakás szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni).
- II. em. 17. sz. lakás: 53,68 m2-es, 1+1 fél szobás lakás 6. A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje:

III.  kategória: - a pályázati adatlap (nyomtatvány) megtalálható a Mezőberényi 
- II. em. 16. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás Polgármesteri Hivatal portáján vagy a www.mezobereny.hu oldalon.
- II. em. 19. sz. lakás: 82,47 m2-es, 1+2 félszobás lakás - egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatokat kategóriánként 

2. A pályázatot kiíró megnevezése, elérhetősége: Mezőberény Város lehet benyújtani, nem konkrét lakásra. A kategórián belül a pályázat 
Önkormányzati Képviselő-testülete, 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1., elbírálója dönti el, hogy a nyertes pályázó tekintetében melyik 
tel.: +36 66/515-515 konkrét lakást biztosítja a pályázat összes körülménye 
3. A pályázni jogosultak köre: nagykorú természetes személy figyelembevételével.
4. A lakásbérlet iránti igénylés feltételei: - a pályázatot zárt borítékban Mezőberény Város Önkormányzati 

a. önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés – a b) pontban Képviselő-testülete részére, az 5650 Mezőberény, Kossuth Lajos tér 
meghatározottak kivételével – azzal a személlyel köthető, aki – és a 1. sz. alatti címre kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 
vele együtt költöző – nem rendelkezik önkormányzati lakás bérleti „Bérlakás pályázat - Mikszáth Kálmán u. 3. sz.” A pályázat 
(bérlőtársi) jogával, és nincs részben, vagy egészben a tulajdonában, benyújtási határideje: 2021. október 14., 12:00 óra. Amennyiben 
vagy haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, továbbá nem valamely bérlakásra nem érkezik érvényes pályázat, ismételten 
illeti meg lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; meghirdetésre kerül a soron következő képviselő-testületi ülésen.

b. amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember - a bérlakásokkal kapcsolatban további információ kérhető Siklósi 
ellátottságának biztosítása érdekében történik, akkor – az erre István polgármestertől, a +36 66 515-515-ös telefonszámon, vagy 

személyesen a Mezőberényi Polgármesteri Hivatalban, vonatkozóan tett nyilatkozattal – az az igénylő részesülhet 
ügyfélfogadási időben.bérlakásban, akinek – és a vele együtt költőzőnek – nincs részben, 

vagy egészben a tulajdonában, vagy haszonélvezetében beköltözhető - a bérlakások előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthetők, 
mezőberényi lakóingatlan, továbbá nem illeti meg mezőberényi további információ kérhető Majoros Beáta lakásügyi előadótól a +36 
lakóingatlanon (lakrészen) állandó használat joga; 66 515-515-ös telefonszámon vagy személyesen a Mezőberényi 

Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.c. az igénylőnek foglalkoztatási jogviszonnyal, vagy saját jogú 
nyugellátással kell rendelkeznie; 7. Az elbírálás rendje:

d. lakásigényléshez, lakás iránti kérelemhez kötelezően csatolni kell a - a benyújtott pályázatokat Mezőberény Város Önkormányzati 
lakásrendelet előírásai szerinti nyilatkozatokat, a benyújtást Képviselő-testülete bírálja el.
megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolást (minden beköltöző - hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázatok elbírálásával kapcsolatban 
esetében), továbbá a munkahelyek szakember ellátottságának jogorvoslatnak nincs helye.
javítása igazolására szolgáló munkáltatói szándéknyilatkozatot - a képviselő-testület a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való 
(amennyiben előnyként kéri érvényesíteni); jogát fenntartja.

e. az önkormányzati lakás csak annak a személynek adható bérbe, aki a - a képviselő-testület az összes körülmény figyelembevételével dönt a 
lakásrendeletben meghatározott kiírásnak megfelel; pályázatok elbírálásáról.

f. nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése - a bérleti szerződés a pályázat eredményének írásos közlésétől 
esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy számított 30 napon belül kerül megkötésre.

fa.) akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását 8. Egyéb információk:
megelőző 5 éven belül neki felróható okból szűnt meg, illetve 5 - a bérlakások első alkalommal történő bérbeadásakor a képviselő-
éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás útján testület határozza meg a bérlőket, ezt követően a polgármester.
költöztették ki, - a bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadék fizetésére 

fb.) az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, köteles; az óvadék összege az adott lakásra megállapított lakbér 
fc.) korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban háromszorosának megfelelő összeg.

adott vissza, vagy azt elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott - bérlakásokra megkötött lakásbérleti szerződés legfeljebb 3 éves, 
fd.) az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor határozott időre szólhat, amit a bérlő előzetes írásbeli kérésére a 

tartozása áll fenn, lejárat napján, de legkésőbb az azt követő 15 napon belül újabb, 
fe.) akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra legfeljebb 3 évre szóló határozott időtartamra lehet 

vonatkozó lakásbérleti szerződése megszűnésekor, a bérlakásból meghosszabbítani.
történő kiköltözése időpontjában az önkormányzati bérlakás - a bérlakásokban állat nem tartható.
tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn; - a lakásbérleti jogviszony fennállása idején a lakás használatáért a bérlő 

g. a bérlakások tekintetében létesítendő bérleti jogviszony esetén lakbért, a lakásra vonatkozó közüzemi díjakat, valamint egyéb, a 
előnyben részesítendő az az igénylő, lakás használatával összefüggésben felmerülő díjat köteles fizetni.

ga.) aki jövedelme – több fő együtt költözése esetén az egy főre jutó - a bérlakások bérleti díja 2021. évben bruttó 1.000,- Ft, azaz egyezer 
nettó jövedelem – eléri vagy meghaladja a bérleti díj 300%-át, forint / m2 / hó. A képviselő-testület a bérleti díj összegét évente 

felülvizsgálja, és azt a lakásrendeletben elfogadott mértékben gb.) aki a mezőberényi foglalkoztatásával a város szakember - 
módosítjaellátottságát javítja.

- a bérlakások a szerződéskötést követően költözhetők be.5. Kötelezően benyújtandó mellékletek:
- az igénylő a bérlakást a megtekintett állapotban veszi bérbe.- az igénylő nyilatkozata arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket 

elfogadja. - Mezőberény Városi Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2016. (III.1.) sz. - amennyiben az önkormányzati lakás bérbeadása a város szakember 
rendelete megtekinthető az https://or.njt.hu/ oldalon.”ellátottságának biztosítása érdekében történik, az erre vonatkozóan 

tett nyilatkozat. Siklósi István polgármester

HIRDETMÉNY
Mezőberény Városi 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:

Városházi hírek 2021. október
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Elűzöttek és befogadók

Elűzöttek és befogadók címmel talmazó értekezéséből megtud-
rendezett konferenciát szeptem- tuk, a megyébe mintegy három-
ber 16-án a budapesti kitelepí- ezren érkeztek, közülük a legtöb-
tések hetvenedik évfordulója ben Mezőberénybe.
emlékére az Állambiztonsági Kisari Miklósné hangsúlyozta, az 
Szolgálatok Történeti Levéltára 1951-es év nyár eleje kemény 
(ÁBTL) és a helyi önkormányzat megpróbáltatást jelentett az úgy-
a városháza dísztermében. mond népi demokráciát veszé-
Az eseményen Siklósi István lyeztető budapesti nemkívánatos 
polgármester és Cseh Gergő 

elemeknek, és a befogadásukra 
Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója 

kijelölt, szintén mindenüktől köszöntötte a megjelenteket. A le-
megfosztott kulák családoknak is. véltár részéről Palasik Mária a bu-
Az összesítés szerint a kitelepített dapesti kitelepítések tényeit járta 
családok száma 309, ez 947 körül. Mint azt elmondta, össze-
személyt jelent. Megemlítette, a sen 5182 családot száműztek fő-
befogadók és kitelepítettek között városi otthonukból. Dr. Erdész 
az egymásrautaltság következ-Ádám a Békés megyei kitelepí-
tében a barátság gyakran életük tettekről és befogadókról tartott 

előadást. Számos érdességet tar- végéig megmaradt.

Rendhagyó séta

A Magyar Rákellenes Liga mező- vényen köszönthettük Rozványi 
berényi alapszervezete szeptem- Balázst, a Magyar Rákellenes 
ber 24-én a hagyományoktól Liga elnökét is, aki részt vett a 
eltérő sétájával kapcsolódott sétán és mécsest helyezett el.
mellrák elleni országos kam- A sétálók dr. Bak Mihály orvos, 
pányhoz. A rendezvénysorozat szülész szobrához a megszokott 
első napján, október 1-jén ün- léggömbök helyett most rózsa-
nepeljük a mellrák elleni küzde- szín mécsesekkel érkeztek, eze-
lem világnapját. ket figyelemfelhívásnak szánták, 
A Berény Szállóban Vozár M. ahogy Siklósi István polgármes-
Krisztián zongoraestjére vártuk ter beszédében megfogalmazott, 
tagjainkat és minden érdeklődő világítson az érintettekért és a 
városlakót. A nagyszerű művész gyógyult betegekért. Méltatta dr. 
remek zenei élményt nyújtott a Bak Mihály tevékenységét, el-
jelenlévőknek. Műsorában több- mondta, onkológus fia a mai 
ségében saját szerzeményeket napig segíti a mezőberényi be-
adott elő, ezeket feleségének tegeket.
ajánlotta. Köszöntőjében és mű- A rövid sétát a Mezőberényi Ma-
sorával is a szűrések fontosságára zsorett Együttes tagjai vezették. 
hívta fel a figyelmet. A rendez- Mertz Judit

Kedves Színházlátogatók!

A Pesti Művész Színház új darabbal érkezik Mezőberénybe.

IMÁDOK FÉRJHEZ MENNI 

– vígjáték két részben –

00Időpont: 2021. november 25. (csütörtök) 19
Jegyár: 3.000 Ft/fő

Helyszín: OPSKMM színházterem (Mezőberény, Fő út 6.)

Victoria elveszíti férjét a háborúban, majd özvegyként hozzámegy 
Bill barátjához, Freddiehez. Itt vége is lehetne a történetnek, ha az 
exférj nem állít mégis haza. Humorban nem lesz hiány, az biztos.

Szilvapálinka verseny
AZ ORLAI PETRICS SOMA KÖNYVTÁR, 

MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNY ÉS MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT SZILVAPÁLINKA VERSENYT 

HIRDET.

Nevezni 3 dl szilvából készült itallal lehet, 
melyet kérünk legkésőbb 2021. december 1. 

0 018 -ig leadni a művelődési központ 
recepcióján. Ugyanitt illetve az intézmény 
honlapján található nevezési lap.

A nyílt zsűrizés időpontja: 
002021. december 2. 17

Helyszín: 
Művelődési Központ aulája 

(Mezőberény, Fő út 6.)

Tervezett díjátadás: 
2021. december 11. Kis Kofa Piac 
(Mezőberény, Luther tér 12-13.)

HELYBEN ÉRTÉKESÍT?

Hirdessen a 

hasábjain!

Barátságos árak!

További részleteket az 
opskmm.mezobereny.hu/hirdetes oldalon találnak.

Városházi hírek / Intézményi hírek2021. október
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Tökös ételek versenyeTökös ételek versenye
Nevezze be Ön is kedvenc tökös ételét!

Helyszín: 

Időpont: 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 

Művelődési Központ (Mezőberény, Fő út 6.)
302021. október 29. 16

A benevezett ételeket a zsűrizés 

megkezdéséig, vagyis
302021. október 29. 16 -ig kérjük leadni a 

helyszínen.
30Eredményhirdetés: aznap 17 -kor

Gasztronómiai programok
A Nemzeti Együttműködési Alap vezésére a Magyar Asszonyok Li-
támogatásával  valósult meg a II. gája tagjaival. Közösen készí-
Kárpát-medencei kulturális ér- tettük el a töltött káposztát, min-
tékek bemutatása „ITT ÉS OTT” denki tájegységének, szokása-
Mezőberényben és Gútán című inak megfelelően. A városi li-
programunk. A Magyar Asszo- getben megszervezett fesztivá-
nyok Ligája és a Mezőberényi lon a bemutatkozásunk tetszett az 
Szlovákok Szervezete a gútai érdeklődő közönségnek és a 
tájházban közös rendezvényre, a szervezőknek. Az egységes öltö-
„Kemence varázsa” címmel zetet, az ötletes dekorációt a zsűri 
gasztronómiai interaktív bemu- is értékelte, számára is újdonsá-
tatóra hívta az érdeklődő kö- got jelentett a felvidéki töltött 
zönséget. A gútai asszonyok ke- káposzta, melyet abáló lével ön-
mencében sült tésztákat készí- töttek fel és főztek meg a határon 
tettek, a mezőberényi Mamicska túli civilek. 
konyha hagyományos szlovák Projektünk célja, hogy az eddigi 
ételeket kínált. A gyermekek tevékenységünk során kialakított 
részére zenés műsort és kéz- határon túli partnerkapcsolatain-
műves foglalkozásokat szervez- kat szorosabbra fűzzük, és egysé-
tek. A nagyon jó hangulatú prog- ges együttműködéssé fejlesszük.
ramon részt vett a két város pol- NEA-NO-20-O-V-0321 
gármestere, akik a pályázati azonosító
öszöntötték. Mezőberényben a 

X. Töltött Káposzta Fesztivál 
adott alkalmat a második gaszt-
ronómiai rendezvény megszer-

jelenlévőket 
k

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 

Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak, 

akik 

Berkesi Gábor 
temetésén részt vettek, 

jelenlétükkel, virágaikkal 

fájdalmunkat enyhíteni 

igyekeztek!
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kereszt Kerekiben
A Mezőberényi Szlovákok Szer- Iskola irányításával működött az 
vezete és a Mezőberényi Szlovák 1960-as évek elejéig. 
Nemzetiségi Önkormányzat Siklósi István polgármester kö-
szeptember 19-én a volt Kere- szöntőjében az emlékek őrzését, a 
kiben lakók emlékére keresztet találkozások fontosságát és a ta-
állított a Körös túlpartján, a volt lálkozási pont jelentőségét emelte 
Vörös Csillag Tsz központjában, ki. A keresztet Benji atya és Sel-
a mai Kosjár-tanya területén. Az meczi Lajos Péter lelkész áldot-
átadón Borgula Györgyné, a tak meg.
szervezet elnöke köszöntője után A keresztet Szekeres Zoltán sze-
Benyovszky Pál Márton Petőfi gedi népi fafaragó mester 
Sándor: Szülőföldem című versét .
szavalta el. Henger Péter, a Me- Támogatók: Magyarországi Szlo-
zőberényi Helytörténeti és Táj- vákok Szövetsége, Mezőberény 
védelmi Egyesület elnöke Kereki Város Önkormányzata

forrás: www.mezobereny,hurövid történetéről szólt, hangsú-
lyozta, hogy a lakosság számának 
növekedése szükségessé tette a 
Kereki iskola megépítését, ez 
1901-től 1914-ig községi, majd 
állami elemi népiskola volt, ké-
sőbb az 1. Számú Általános 

készí-
tette 

 Kirakodóvásár Kirakodóvásár

Engie
Burai AntalVésztői Fonó Miszlai Márton Mácsai Andrea

helyi kézművesek és kistermelők portékáiból
Helyszín: 

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és 
Művelődési Központ előtt (Mezőberény, Fő út 6.)

+3
opskmm@gmail.com

00 00Időpont: 2021. október 16. 8 -12

Szerettetel várjuk helyi kézművesek 
és kistermelők jelentkezését.
További információ: Nagy Lilla 

6 70 400-2480 

A vásár alatt utcazenészek gondoskodnak a jó hangulatról.

Program

16.30 Tökös ételek zsűrizése

17.00 Mi újság a Futrinka utca végén? - színdarab a 
nyugdíjas pedagógusok előadásában

17.30 Tökfaragás és más kézműves foglalkozások

2021. október 29.
Orlai Petrics Soma Könyvtár, 

Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ 
(Mezőberény, Fő út 6.)

Intézményi hírek / Civil hírek 2021. október
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A LAKOSSÁG RÉSZÉRE IS 
MOSODÁNKAT. 

Mosodánk alkalmas: 
• 

• törölköző
• köntös

• pléd
• függöny
• ágytextil

• munkaruha 
fertőtlenítő mosására, valamint vasalására. 

Áraink textiltől függőek. A szennyes ruhákat a 
Gutenberg utca 3-5. szám alatt kell leadni 

délelőtt 8 és 12 óra között. 

Érdeklődni Gönczi Gergelynél (+36 20 5705-149) 
és Vrbovszki Lászlónénál (+36 66 423-807) lehet. 

MEGNYITOTTUK 

konyha textil

Fa nyílászárók, egyedi bútorok, konyhák, 
belsőépítészet és gipszkarton szerelés. 

Kömmerling műanyag nyílászárók 
hivatalos forgalmazója. 

Bobály András, faipari technikus, tel.: +36 30 225-7253, 
e-mail: andrasbobaly@gmail.com, www.bobaly.5mp.eu

A Laposi kertben, a 2-es kapunál a Vésztői úttól 
a második zártkert 1248 négyzetméterrel, fúrt 

kúttal, szerszámos kamrával eladó. 

Érdeklődni lehet: Mendel Erzsébet, 
+36 70 432-0339.

EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM
 

A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 

a rókák veszettségének megelőzése érdekében 
kihelyezett csalétek-vakcina miatt állatjárványügyi 
intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és Békésszent-
andrás kivételével Békés megye közigazgatási 
területére vonatkozóan 

2021. október 2-22. közötti időszakra 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. 

(bővebben: www.mezobereny.hu)

LOMTALANÍTÁS MEZŐBERÉNYBEN

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hatósági házi – 
COVID19-karantén alatt álló ingatlanoktól nem szállítjuk el a 
lomhulladékot, ezért kérjük, hogy ne helyezzék ki!

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tisz-
telettel tájékoztatja Önöket, hogy társaságunk Mezőberényben 
2021. november 6-án, szombaton lomtalanítási napot tart.
Társaságunk, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a 
háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek 
méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze 
és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, 
amelyek mások számára még használhatóak, azokat pl. a 
segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatja, így 
segíthet másokon, ill. csökkentheti a hulladéklerakás mennyiségét, 
ezzel óvva a környezetet.
A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottunk a 
hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi 
előírásokra, amikor lomtalanítást nem végzünk.
Kérjük, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott 
napokon, – reggel 6 óráig a lakóháza előtti, hulladékgyűjtő 
járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezze ki, ne az 
úttestre tegye, mert akadályozhatják a forgalmat.

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük ügyfeleinket, 
hogy a személyes ügyintézés helyett az elektronikus formában, 
postai úton történő ügyintézést részesítsék előnyben!

DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

2021. október
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Cím: 5650 M ezőberény,
Luther Márton tér 12-13.

Tel.: +36 20 956-7817

Keresse
mezőberényi
átvételi 
pontunkat!
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