Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
3/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. február 26. napján – 1400 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott közmeghallgatással
egybekötött nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó
Gábor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános
Művelődési Központ megbízott intézményvezetője, Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados
Éva aljegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor
műszaki-városfejlesztési csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető, Jeszenka
Zoltánné, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megbízott intézményvezetője
Meghívott
: Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal hivatalvezetőhelyettese
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri
Hivatal munkatársait, az intézmények vezetőit, és a Tisztelt megjelenteket.
Tájékoztatja a Testületet és a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 31. §
(3) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetésének elfogadását megelőzően
közmeghallgatást kell tartani, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatást
2020. február 26. napjára – 1400 órai kezdettel – tűzte ki. A közmeghallgatásra a költségvetés
elfogadását megelőzően kerül sor, mivel szeretnék, ha a lakosság minél szélesebb körét be
tudnák vonni a tervezésbe. A közmeghallgatás kihirdetésével lehetőséget biztosít a lakosság
számára, hogy megtegyék az észrevételeiket, javaslataikat. A mai napra meghirdetett rendes
testületi ülés napirendjeinek megtárgyalása előtt kerül sor a közmeghallgatásra.
Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt, röviden ismertesse a jelenlévőkkel
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tervezetét.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A testület a 2020. január 29. napján
tartott ülésén kisebb módosítási javaslatokkal elfogadta az önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletének I. fordulós tervezetét. A módosítási javaslatok beépítésre kerültek a
költségvetési rendelet-tervezetbe. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelettervezetének mérleg főösszege 1.587.413.365,- Ft. A bér- és járulékok, személyi jellegű
juttatások előirányzata a főösszeg 34 %-át teszik ki, hozzávetőlegesen 539.000.000,- Ft-ot. A
dologi kiadások összege 372.000.000,- Ft, a mérleg főösszeg 23,7 %-a. A beruházások,
fejlesztések, felújítások összege 624.000.000,- Ft, amely a költségvetési főösszeg 39,8 %-át
teszik ki. A beruházások, fejlesztések közel 90 %-át a pályázatokból megvalósuló beruházások
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teszik ki, a 10 %-a saját forrásból megvalósuló fejlesztés. A kiadásokhoz 402.000.000,- Ft
központi támogatás érkezik, a helyi adó bevételek összege 265.600.000,- Ft. 141.709.000,- Ft
a saját bevételek előirányzata, és 365.000.000,- Ft a pénzmaradvány. Ez az összeg azoknak az
európai uniós pályázatoknak a támogatási előlegei, amelyek jelenleg az önkormányzat
alszámláin vannak és felhasználásra várnak. A rendelet-tervezet I. fordulójának tárgyalása
során jelezte, hogy lesznek olyan tételek, amelyeket a II. fordulós tárgyalásra be kell építeni.
Ilyen tétel a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda részére a Nyíregyházi Törvényszék által megítélt
összesen 13.701.702,- Ft összegű szolgáltatási díj, perköltség és késedelmi kamat, amely a
költségvetés kiadási összegét növeli. A Centrál épület Polgármesteri Hivatal előterének födém
beszakadásának helyreállítási költségét – amely az I. fordulóban 3 millió Ft-tal került
beterjesztésre – megemelték 15 millió Ft-ra. Jelen ülés napirendi pontjaként szerepel az új
főépítész személyének a kiválasztása. Az új főépítész szolgáltatási díja 1,6 millió Ft-tal került
betervezésre a 2020. évi költségvetésbe. A testület döntésének megfelelően összesen 300.000,Ft került beépítésre – a két polgárőr szervezet és egy sportoló kérelmére 100-100.000,- Ft – a
polgármester számfejtés utáni nettó tiszteletdíjából képzett tartalék előirányzat terhére. Ez a
tétel nem befolyásolja a hiány összegét. Végső döntés született a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
kódszámú, a Centrál Étterem fejlesztésére, eszközvásárlására irányuló pályázat kapcsán. A
pályázatot csak részben támogatta az Irányító Hatóság. A pályázat összköltségvetése
7.122.242,- Ft, amelynek önereje 356.118,- Ft. Az I. fordulós anyagban ez az önerő összeg
lényegesen nagyobb volt, tekintettel arra, hogy nem részesült támogatásban egy nagyobb
összegű fejlesztés, melynek így az önerejét ki kellett venni a költségvetésből. A pénzmaradvány
összege a 2019. december havi tételek lekönyvelését követően pozitív irányban változott. Az
említett változtatások eredményeképpen a költségvetési hiány 104 millió Ft, amely a
költségvetés I. fordulós tervezetében szereplő hiány összegéhez képest – 96 millió Ft-hoz
képest – 8 millió Ft növekedést jelent. A költségvetési rendelet-tervezetben egyebekben nem
eszközölt változtatást.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a jelenlévőket, akinek az
önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetével kapcsolatosan, vagy egyéb helyi
közügyeket érintő témában kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, megköszöni a közmeghallgatáson jelen lévők figyelmét, a
közmeghallgatást – 1410 órakor – lezártnak tekinthető.
A testület a következőkben a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalásával folytatja az
ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Az
előzetesen megküldött napirendi pontok megvitatására tesz javaslatot azzal a kiegészítéssel,
hogy 16. napirendi pontként kéri megtárgyalni az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosítását. Emellett tájékoztatja a testületet, hogy Béni Attila, a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal hivatalvezetője jelezte, hogy tiszteletét teszi
jelen ülésen, és egy tájékoztatással kíván élni a jelenlévők felé. A kiegészítéssel a napirend a
következőképpen alakul:
1. A 2020. évi költségvetés – második forduló
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
3. Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila
ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
4. A József Attila Általános Művelődési Központ és az ÁMK Könyvtárának beszámolója
2019. évi tevékenységéről
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5. Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
6. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
7. Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztása
8. Páger-Horváth Andrea kinevezése
9. Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
10. A Békéscsabai Tankerülettel kötött működtetési megállapodás és vagyonkezelési
szerződés részleges megszüntetése
11. A Mezőhegyes, 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
12. A Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásáról
13. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
14. A Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról
15. Mezőhegyes Városháza födémkárosodás vis maior pályázatának benyújtása
16. Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, azt tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Napirend előtti téma
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
21/2020.(II.26.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 162/2019., 197/2019., 225/2019., 247/2019.,
248/2019., 254/2019., 256/2019., 7/2020., 10/2020., 14/2020., 16/2020., 19/2020. Kt. sz. nyílt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: A 2020. évi költségvetés – második forduló
Pap István Tibor polgármester: A közmeghallgatáson nagyvonalakban ismertetésre került az
önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete, amelyben kitértek arra, hogy
mennyiben változott a rendelet-tervezet az I. fordulóban tárgyaltakhoz képest. Az
önkormányzat 2020. évi költségvetése rendelet-tervezetének második fordulós anyagát a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai
és Sport Bizottság is véleményezte. (A rendelet-tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottsági
ülésen is tájékoztatást kaptak arról, mennyiben változott az önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendelet-tervezete az I. fordulóban tárgyaltakhoz képest. A plusz kiadási tételek
egy részéről a testület döntött, és vannak olyan tételek is, amelyekre nem volt befolyása a
testületnek. Ilyen például a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Irodával lezárult peres eljárás
eredményeképpen az önkormányzat által fizetendő költség, valamint a födém felújításának a
költsége. A bizottság a beterjesztett tartalommal elfogadásra javasolja az önkormányzat 2020.
évi költségvetésének rendelet-tervezetét.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen szintén tájékoztatást kaptak az önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulóhoz viszonyított változtatásairól. A bizottság
részéről kérdés, észrevétel nem merült fel, a bizottság a beterjesztett tartalommal elfogadásra
javasolja az önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendelet-tervezetét.
Pap István Tibor polgármester: A 104 millió Ft költségvetési hiány soknak tűnhet, ellenben
olyan hiányt növelő tétel is szerepel a költségvetésben, amelyre elképzelhető, hogy támogatást
sikerül elnyerni. Ilyen a Bagaméry-Szalay Ügyvédi Irodával szembeni vesztes per költsége,
amely kifizetésére rendkívüli önkormányzati támogatási kérelmet nyújtunk be, illetve a födém
felújítása, amelyre a vis maior támogatási kérelmet elindítottuk. Több tízmillió Ft annak a
központi támogatásnak az összege, amely nem tervezhető a költségvetésben, de év közben
megkapja az önkormányzat, és amely csökkenti a hiány összegét. Ezen túlmenően
ingatlanértékesítésekből várható bevétel az év folyamán, amelyet szintén nem tervezhetnek
jelenleg a költségvetésbe. Az elmondottaknak megfelelően ténylegesen 40-50 millió Ft-ra
tehető a hiány mértéke. Úgy véli – a várható bevételek ismeretében – a jelenlegi 104 millió Fttal tervezett 2020. évi költségvetés egy korrekt, rendkívül takarékos gazdálkodást mutató
költségvetés. Vélhetően sokkal kedvezőbb számokkal tudják majd zárni az évet. Kéri a
rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel rendelettervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület Mezőhegyes Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének rendelettervezetét a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
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2. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet a rendelet módosításának szükségességéről.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A rendelettervezet a
2019. IV. negyedévi változásokat mutatja, csak azokat a tervszámokat tartalmazza, amelyeket
a teljesítéshez igazítanak. A tényleges – tervezethez viszonyított – teljesítési adatokról a
zárszámadási rendelet kapcsán nyújt részletes tájékoztatást, amelyet a testület április hónapban
tárgyalja.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A 2019. évi költségvetés módosítása befolyásolja az
önkormányzat 2020. évi költségvetését?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Igen, befolyásolja,
elsősorban a pénzmaradvány. A pontos összegről azonban nincs információja, tekintettel arra,
hogy a beszámoló jelenleg is kidolgozás alatt van, a Magyar Államkincstárral folyamatos a
kapcsolat. A zárszámadás során hozott döntés befolyással lesz a 2020. évi költségvetés
pénzmaradványára.
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A rendelet-tervezet és mellékletei a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület a beterjesztett tartalommal fogadja el az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet módosítását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan további kérdés,
vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
5/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
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3. napirendi pont: Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ
Bölcsődéjének működéséről, nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli
munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről,
beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A
bölcsődei térítési díj meghatározása
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Mitykó Zsolt megbízott intézményvezetőt,
amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
korábbi évek gyakorlatának megfelelően tájékoztatja a testületet a József Attila ÁMK Óvodája
és Bölcsődéje működési rendjéről. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet a
bölcsődével és az óvodával kapcsolatos egyes feladatokat a jegyző hatáskörébe ruházza. A
bölcsődei étkezési térítési díj 508,- Ft. A bölcsődei gondozási díj bevezetését a korábbiakban
nem támogatta a testület. Az újonnan megalakult testületnek döntenie szükséges a bölcsődei
gondozási térítési díjat illetően. Amennyiben be kíván vezetni bölcsődei gondozási térítési díjat,
úgy annak összegét meg kell határoznia.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület 2020. évben nem állapítson meg bölcsődei gondozási térítési díjat,
azaz 0,- Ft-ban határozza meg annak mértékét.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: Az ÁMK beszámolójából kitűnik, hogy bölcsődei étkezési térítési
díjat 5 gyermek után fizetnek, és 7 gyermek után részesülnek 100 %-os kedvezményben.
Amennyiben a bölcsődei gondozási díjat bevezetné a testület, úgy hasonlóan az étkezési térítési
díjhoz, viszonylag kevés gyermek után kellene fizetni azt. Ennél fogva az ő javaslata is az, hogy
a bölcsődei gondozási térítési díjat 0,- Ft-ban határozza meg a testület.
Pap István Tibor polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a bölcsődei
intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban határozza meg és kérje fel a polgármestert, hogy a
döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
22/2020. (II.26.) Kt. számú határozata
Bölcsődei térítési díj meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
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értelmében a bölcsődei intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban, azaz nulla forintban határozza
meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye
tudomásul a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének és Óvodájának 2020.
évre vonatkozó működésének rendjéről, nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli
munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről,
továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szóló tájékoztatóját,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
23/2020.(II.26.) Kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK tájékoztatójának tudomásul vétele
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a József Attila Általános Művelődési
Központ Bölcsődéjének és Óvodájának 2020. évre vonatkozó működésének rendjéről, nyitva
tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK
Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjéről szóló tájékoztatóját.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A József Attila Általános Művelődési Központ és az ÁMK
Könyvtárának beszámolója 2019. évi tevékenységéről
Pap István Tibor polgármester: Részletes beszámoló készült az ÁMK 2019. évi
tevékenységéről. Felkéri a megbízott intézményvezetőt, nagyvonalakban ismertesse a
beszámolóval kapcsolatos tudnivalókat.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
beszámoló részletesen kitér az ÁMK egyes intézményegységeinek – a Közművelődés és
Könyvtár, a Bölcsőde és Óvoda, valamint a Centrál Étterem és Vendégház – 2019. évi
tevékenységére. A beszámoló megküldésre került az illetékes megyei szervek részére is. A
Közművelődés és Könyvtár intézményegység esetében abból a szempontból aktuális és fontos,
hogy véleményt alkossanak a megyei szervek, mert a könyvtár jogszabály által előírt működése
kapcsán problémák merültek fel. A beszámoló, valamint a közművelődés és könyvtár
intézményegység 2020. évi programterve megküldésre került a Békés Megyei Könyvtár
igazgatója, illetve a Békéscsabai Tankerület igazgatója részére. A városi könyvtár felnőtt
részlegén az önkormányzat által foglalkoztatott könyvtáros látja el a feladatot, míg a gyermek
részlegében jelenleg a közművelődési intézményegység egy alkalmazottja látja el a feladatot,
akinek munkáját segíti egy közfoglalkoztatott. 2018-ig a Könyvtár gyermekkönyvtár részlegén
a Tankerület által foglalkoztatott könyvtáros látta el a feladatot. Kérdésként fogalmazódik meg
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a Könyvtár jövőbeni működtetése abból a szempontból, hogy a jogszabály által előírt könyvtári
alkalmazottak munkáltatója az önkormányzat, vagy a Tankerület legyen. Az ügyben a
polgármester úr megkezdte a tárgyalást a Tankerület igazgatójával, illetve kikérték a Békés
Megyei Könyvtár állásfoglalását is, valamint a Tankerület véleményét is. Reméli, hogy rövid
időn belül megegyezés születik a kérdésben. A másik sarkalatos kérdés a Centrál Étterem
jövőbeni működtetésének a kérdése. A Centrál Étterem működtetésének esetleges
vállalkozásba történő átadása okán egy terjedelmesebb, részletesebb dokumentáció kerül
kidolgozásra. A testület döntését megelőzően szükség van egy részletes statisztikai adatokkal
alátámasztott dokumentáció kidolgozására. Fontos, hogy a testület a pontos adatok birtokában
tudja meghozni döntését. Fontos lenne, mihamarabb döntés szülessen a kérdésben abból a
szempontból is, hogy a különböző rendezvényeket – városi ünnepi rendezvényeket,
lakodalmakat és így tovább – hogyan tervezzék az év folyamán. Vélhetően a rendezvény,
esemény megrendelőjének is fontos, hogy mekkora költséget ölel fel az esemény. Amennyiben
legalább 2 hónapon belül döntés születne, úgy az események szervezése – akár az
önkormányzat részéről a továbbiakban is, vagy akár az új működtető részéről – is
zökkenőmentesen történhetne.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A beszámoló szerint a Centrál Étterem dolgozói létszáma 18,5 fő.
Ellenben a beszámoló első oldalán szereplő humán erőforrás táblázata alapján a Centrál
dolgozók létszáma más adatot mutat. Melyik a tényleges létszámadat?
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
beszámoló első oldalán található az intézmény egészére vonatkozó humán erőforrás kimutatása.
Ez a táblázat tartalmazza az intézmény egészére vonatkozó létszámadatot, majd a beszámoló
további részében található intézményegységre lebontva a különböző létszámadat. Amennyiben
kibontják a beszámoló első oldalán található táblázatot, úgy a létszámadatok megegyeznek az
intézményegységeknél részletezett létszámadatokkal. A Centrál Étterem dolgozói létszáma
18,5 fő.
Kovács István Mekkora a Vendégház éves vendégforgalma? Mekkora az ÁMK ebből a
tevékenységből származó éves forgalma? Illetve pontosan hol realizálódik a bevétel?
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
Vendégház 2019. évi vendégforgalma 712 éjszaka, hozzávetőlegesen 300.000,- Ft az abból
származó bevétel, amely növekedést mutat a 2018. évi bevételhez képest. A bevétel a Centrál
Étterem és Vendégház tevékenységénél realizálódik. Fontos hangsúlyozni, hogy a városi
rendezvények okán a Vendégház az önkormányzat céljait – a delegáció elszállásolását –
szolgálja, amely éves szinten jelentős számú vendégéjszakát jelent. A tényleges
vendégéjszakák száma – ebből kifolyólag – nem tükrözik a szállásadásból ténylegesen
származó bevételt. Amennyiben a Centrál Étterem működtetése átkerül vállalkozásba, úgy a
Vendégház szolgáltatást át kell helyezni az ÁMK másik intézményegységéhez.
Krcsméri Tibor képviselő: A Közművelődés és Könyvtár intézményegységénél a könyvtári
feladatokat a beszámoló szerint 1 könyvtáros látja el. A költségvetésben azonban 2 fő szerepel
ezen a feladaton.

8

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A költségvetés 1 fő
könyvtáros és 1 fő ügyintézőt tartalmaz ezen a szakfeladaton.
Krcsméri Tibor képviselő: Hány fő szükséges a könyvtár törvényes működéséhez? Jelenlegi
formában megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője:
Jogszabály értelmében, illetve a Békés Megyei Könyvtár szakértői véleménye szerint 2 fő
foglalkoztatása indokolt, amelyből egy fő felsőfokú végzettségű vezető könyvtáros, és a
gyermek könyvtár részben legalább középfokú végzettségű személy. Jelenleg nem felelnek meg
a jogszabályi előírásoknak, mert az a felsőfokú végzettségű könyvtáros pedagógus, akit a
Tankerület foglalkoztatott és a gyermek könyvtárban látta el a könyvtári feladatot, 2018. évtől
már nem könyvtárosként van foglalkoztatva. Felsőfokú könyvtáros végzettségű dolgozó
jelenleg a Könyvtár felnőtt részlegén látja el a feladatot. Szakértők és a Tankerület bevonásával
igyekeznek minél rövidebb idő alatt megoldást találni a problémára.
Krcsméri Tibor képviselő: Vélhetően létszámbővítésre fog sor kerülni az ÁMK Könyvtár
intézményegységénél? Amennyiben a Tankerület nem vállalja a könyvtáros foglalkoztatását,
úgy az ÁMK-nál létszámbővítésre lesz szükség.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: Egyelőre
még folyamatban vannak a tárgyalások. Elképzelhető, hogy a Tankerület vállalja a jövőben a
könyvtáros foglalkoztatását.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem feltétlenül van szükség létszám bővítésre, attól függően,
hogy a Könyvtárat milyen formában fogja a jövőben működtetni az önkormányzat. Ahhoz,
hogy a gyermek- és ifjúsági könyvtár önálló könyvtárként működjön, legalább 3000 kötettel
kell rendelkeznie. Amennyiben egy helyiségben tudnák elhelyezni a felnőtt-, valamint a
gyermek könyvtárat, úgy a személyi feltételeket illetően elegendő lenne egy felsőfokú
könyvtáros végzettségű személy foglalkoztatására. A Tankerülettel folyamatban vannak a
tárgyalások, annak eredményeképpen tudnak a kérdésben – a Tankerület döntésétől függően
amennyiben szükséges – tovább lépni.
Magyar Tibor képviselő: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. számú
melléklete értelmében minden óvodai csoportban 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka
foglalkoztatása kötelező. Az ÁMK Óvodája intézményegységénél jelenleg 5 óvodai csoport
van, a beszámoló szerint 11 óvodapedagógust foglalkoztatnak. Jelenleg 1 óvodapedagógussal
több fő van foglalkoztatva az ÁMK-nál. Mi ennek az oka?
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
korábbi intézményvezető, Soósné Záluszki Mária felmentési idejét tölti, ezért Ő még szerepel
a állományi létszámban.
Magyar Tibor képviselő: A vezető óvónő személye nem egyezett meg az intézményvezető
személyével? Jelenleg 1 fő vezető óvónő álláshelye üres?
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: Egyelőre
nem került kijelölésre vezető óvónő. Korábban az intézményvezető egy személyben látta el a
vezető óvónői feladatokat is. Jelenleg Ő a megbízott intézményvezető és Közművelődés és
Könyvtár Intézményegység vezetője.
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Tarkó Gábor képviselő: Az óvónők kérdéseit, kérését szeretné tolmácsolni. Miért nem
történik meg a pályázat kiírása a vezető óvónői álláshelyre? A korábbi intézményvezető
felmentési idejének lejártát követően sor kerülhet-e a pályázat kiírására? Az óvónők
szeretnének erről tájékoztatást kapni, tekintettel arra, hogy több fontosabb esemény
előkészítését is meg kell kezdeniük. Ilyen például a beiskolázás időpontja, ahol a szakmai
véleményeket el kell készíteni a beiskolázandó gyermekekről, amelyek kiállítását csak vezető
óvónő teheti meg. Jelenleg nincs olyan személy, aki a szakmai véleményeket kiállíthatja. A
beszámoló szerint három óvodapedagógus is rendelkezik szakvizsgával. Szakképzettségük
alapján közülük kerülhetne ki a vezető óvónő.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
szakvizsgával rendelkező óvodapedagógusok jelezték, hogy egyikőjük sem kívánja ellátni a
vezető óvónői feladatokat. Az önkormányzat jogi tanácsadójának és óvodai szakértő bevonását
kérték annak megvizsgálására, hogy milyen formában oldódjon meg az óvodai
intézményegység vezetőjének, a vezető óvónő kiválasztása az ÁMK-ban. Még várják a szakértő
válaszát. Fontos megjegyezni, hogy nem szeretne egy ilyen feladatot rákényszeríteni egyik
óvodapedagógusra sem, sem a szolgáltatás színvonalának romlása, sem az intézményegységen
belüli munkamorál miatt. Mindenki számára megnyugtató döntésre a szakértők álláspontjának
kikérése, abból eredő következtetés levonása mellett juthatnak. Reméli, hogy rövid időn belül
ezen kérdéskör is megoldódik.
Pap István Tibor polgármester: A kérdés intézményvezetői hatáskörbe tartozik. Miután
azonban fontos kérdésről van szó, személyesen működött közre. Jelenleg nincs egyértelmű
állásfoglalás arról, hogy kötelezően ki kell-e írni a vezető óvónői pályázatot, avagy sem. A
kérdés tisztázása érdekében kérte az intézményvezető aktív közreműködését, tekintettel arra,
hogy a jogi szakértő és a szakterület szakértője ellentétes állásponton van. Törekszik arra, hogy
minél hamarabb megoldódjon az Óvoda és Bölcsőde intézményegység vezető és a vezető óvónő
személyének a kérdése, akár pályáztatás, akár megbízás útján.
Tarkó Gábor képviselő: Kéri, hogy tájékoztassák az óvodai alkalmazottakat ezekről az
információkról, tekintettel arra, hogy ők szeretnék munkájukat a jogszabályi előírásoknak
megfelelően, és a legjobb minőségben ellátni.
Pap István Tibor polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság,
valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is véleményezte. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A
beszámolóban kisebb adathibák vannak, amelyek pontosítását, javítását kérik. Ilyen például a
Mezőhegyesi Kozma Ferenc Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium neve, amely
helytelenül szerepel a beszámolóban. Örömmel látta, hogy a pedagógus minősítési eljárásban
történtek előrelépések, ezáltal több a minősült pedagógus. Javasolja, hogy az Óvoda és
Bölcsőde Intézményegység vezetője, a vezető óvónő kérdésének a közeljövőben történjen meg
a döntés. Egyebekben a bizottság a beterjesztett tartalommal elfogadásra javasolja a testületnek
a beszámolót.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a beterjesztett tartalommal elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
ÁMK beszámolóját illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a József Attila Általános Művelődési
Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a beterjesztett tartalommal fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
24/2020. (II.26.) Kt. számú határozat
Beszámoló a József Attila Általános Művelődési Központ 2019. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mitykó Zsolt megbízott intézményvezető által
készített, a József Attila Általános Művelődési Központ 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet
módosítására több okból kerül sor. Részben két utca nevének megváltoztatása miatt, részben a
központi orvosi ügyelet megváltozott adatai miatt van rá szükség. Az új utcaneveket a rendelet
mellékleteiben kell átvezetni. A központi orvosi ügyelet vonatkozásában pedig még a korábbi
működtető szerepelt, az ügyeletet azonban már több éve másik szervezet működteti. A
rendeletmódosítás további oka – ami nem kötelező – a védőnői körzetek módosítása. A védőnők
kérték a körzetek módosítását, amely az ellátotti létszám arányosabb és igazságosabb elosztását
eredményezi. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte.
(A rendelet-tervezet, mellékletei és az állami szervek véleménye a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
örömmel tapasztalta, hogy az új utcanevek átírása több területet érintően is megtörtént, az
ügyfelek kérelmeiben is már az új utcanevek szerepeltek. A jegyző tájékoztatást nyújtott arról,
hogy az új utcanevek átírásának ügyvitele zökkenőmentesen történik. A bizottság a beterjesztett
tartalommal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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6/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Az intézményi térítési díjak 2020. évben nem változtak,
ellenben az egy ellátottra jutó működési kiadás, támogatás összege, az ellátottak száma minden
évben másként alakul, így ezen változások miatt van szükség a rendelet módosítására, a térítési
díjak változatlanul hagyása mellett. A módosítás oka továbbá a helyi önkormányzati
választásokat követően a két új bizottság megalakulása, és a megváltozott bizottsági nevek
átvezetése, valamint a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megváltozott elnevezésének
átvezetése. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A
rendelet-tervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté a rendelet-tervezetet.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az egyes szociális
ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
7/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
7. napirendi pont: Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztása
Pap István Tibor polgármester: A város főépítészi feladatait az elmúlt három évben Siklósi
József Ybl díjas építész, okleveles építészmérnök látta el. Siklósi József kiváló építész, elismert
szakember. Az utóbbi időben a főépítészi feladatok többszörösére nőttek a korábbi évekhez
képest, de Siklósi úrnak egyéb elfoglaltságából adódóan korlátozott idő állt rendelkezésére
Mezőhegyes főépítészi ügyeinek a megfelelő színvonalon történő viteléhez. Az építészeti
ügyekben történő hatékonyabb közreműködés érdekében kezdeményezték a főépítész
személyében történő váltást. Igyekeztek több ajánlatot kérni, több jelöltet keresni, de rendkívül
kevés jelölt volt, és ők is rendkívül nagy összeget kértek a főépítészi tevékenység elvégzéséért.
Személy szerint tett javaslatot Katona András személyére. Katona András a DAW Építész
Stúdió Kft. vezető építésze, és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (a továbbiakban:
Ménesbirtok) folyamatban lévő beruházásainak vezető tervezője. Katona András főépítészként
történő megbízásának praktikussági okai is vannak, tekintettel arra, hogy Mezőhegyes
legnagyobb beruházásait a DAW Építész Stúdió tervezi, és a különböző fejlesztéseket célszerű
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összehangolni, célszerű egy kézben összpontosítani, amellyel időt és energiát spórolnak meg.
Katona András főépítészként történő megbízásával költségcsökkentést is elérnek, tekintettel
arra, hogy a Ménesbirtok fejlesztései vezető építészeként több időt tölt Mezőhegyesen, ezáltal
hatékonyabban tudja támogatni az önkormányzat munkáját.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Rendkívül jó
véleménnyel vannak Katona András munkájáról, amely a Ménesbirtoki fejlesztéseket illeti.
Személyesen dolgozott vele együtt a műemlék kutatás során. Egy ilyen kiváló szakembert, mint
a Katona András ekkora összegért csakis a Ménesbirtokkal történő rendkívül jó kapcsolatnak
köszönhetően tud megbízni az önkormányzat. Katona András főépítészként történő
megbízásával egységes arculatban fogják tudni kezelni a mezőhegyesi építkezéseket,
fejlesztéseket. Katona András számára is egy jó lehetőség, hiszen egy fiatal, agilis, tehetséges
szakemberként Mezőhegyes főépítészi rangja presztízs lehet. Katona Andrásnak meg kell
szereznie a főépítészi vizsgát, amelynek letételét 6 hónapon belül vállalta. A havi két
alkalommal történő megjelenés, alkalmankénti 80.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért méltányos
összeg Katona András részéről. A későbbiekben a megbízási feltételeken a munka
mennyiségétől függően esetlegesen lehet módosítani. A bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltakat, javasolja a testületnek Katona András
főépítészként történő megbízását.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság támogatja Katona András főépítészként történő megbízását, elfogadásra
javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Pap István Tibor polgármester: Siklósi József 90.000,- Ft/nap + ÁFA megbízási díjért
vállalta a munkát, míg Katona András 80.000,- Ft/nap + ÁFA összegért. Katona András heti
egy alkalommal, azaz havi négy alkalommal látná el a főépítészi feladatokat, de
költségtakarékossági szempontból javasolták a havi két alkalommal történő megjelenést. Úgy
ítélték meg, hogy ennyi idő szükséges és elégséges a főépítészi feladatok ellátására.
Elképzelhető, hogy igény esetén több ízben is szükség lesz a főépítész megjelenésére, ebben az
esetben kiszámlázásra kerülhet alkalmanként a megbízási díj.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A főépítész megbízási díja a főépítészi vizsga megszerzését
követően is ekkora összeg marad? Amennyiben emelkedik, úgy az befolyással lehet a
költségvetésre.
Pap István Tibor polgármester: A vizsga letétele nem befolyásolja a megbízási díjat, így az
azt követően is 80.000,- Ft + ÁFA lesz. Abban az esetben viszont, ha Katona András nem teszi
le a főépítészi vizsgát, úgy – tekintettel arra, hogy nem tesz eleges a jogszabályban foglaltaknak
– a megbízási szerződést meg kell szüntetnie az önkormányzatnak.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület Mezőhegyes Város főépítészi feladatainak ellátásával 2020. március 1jétől határozatlan időre Katona András okleveles építészmérnököt bízza meg, a főépítész
megbízási díját alkalmanként 80.000,- Ft (0% ÁFA) összegben – havonta legfeljebb két
alkalom kikötése mellett - állapítsa meg, azzal, hogy a főépítész vállalja a főépítészi vizsga a
megbízásától számított 6 hónapon belül teljesítését, és hatalmazza fel a város polgármesterét,
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hogy a főépítésszel kötendő vállalkozási szerződést az önkormányzat nevében aláírja, majd azt
utólag terjessze a testület elé megismerésre, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
25/2020. (II.26.) kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Főépítészének kiválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, illetve a
főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8. és 10. §-ában foglaltak
alapján Mezőhegyes Város főépítészi feladatainak ellátásával 2020. március 1-jétől
határozatlan időre Katona András okleveles építészmérnököt (1124 Budapest, Vas Gereben u.
25., önálló tervezői jogosultág: É1-6088) bízza meg.
A főépítész megbízási díját alkalmanként 80.000,- Ft (0% ÁFA) összegben – havonta legfeljebb
két alkalom kikötése mellett - állapítja meg, melyet az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében biztosít.
A főépítész a 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése és 4. §-a alapján vállalja,
hogy a főépítészi vizsgát megbízásától számított 6 hónapon belül leteszi.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a főépítésszel kötendő vállalkozási szerződést az
önkormányzat nevében aláírja, majd azt utólag terjessze a testület elé megismerésre.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: a szerződés aláírására: 2020. február 29.
8. napirendi pont: Páger-Horváth Andrea kinevezése
Pap István Tibor polgármester: A József Attila ÁMK Óvoda és Bölcsőde
Intézményegységénél egy kötelező álláshely betöltése szükséges. Mint korábban szó volt róla
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. számú melléklete értelmében minden
óvodai csoportban 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka foglalkoztatása kötelező. A testület
korábban úgy határozott, hogy az üres álláshelyek betöltéséhez, új munkahely létesítéséhez
minden esetben a testület hozzájárulása szükséges. Páger-Horváth Andrea jelenleg
közfoglalkoztatottként dolgozik az intézményegységnél, így elmondható, hogy tapasztalattal
rendelkezik a munkakört illetően. Kéri az ÁMK megbízott intézményvezetőjét, amennyiben
kiegészítenivalója van az előterjesztést illetően, azt tegye meg.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
testület döntésének megfelelően terjesztette a dajka kinevezését az ülésre. Igyekezett alapos és
részletes tájékoztatást nyújtani a munkakör betöltésének szükségességéről, és az érintett
dolgozó hátterét elővezetni, illetve arról, hogy a foglalkoztatása mekkora költségvonzattal jár.
Az intézményegységnél teljes mértékben meg vannak elégedve Páger-Horváth Andrea
munkájával.
Magyar Tibor képviselő: Feltétlenül szükség van arra, hogy a dolgozó cafetéria juttatására
vonatkozó előírások szerepeljenek az előterjesztésben? Függetlenül attól, hogy a határozati
javaslatban nem szerepel.
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Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
testület minél részletesebb tájékoztatása érdekében úgy ítélte meg, hogy minden, a
foglalkoztatással kapcsolatos információ kerüljön az előterjesztésbe. Ezáltal a testület
teljeskörű tájékoztatást kap a munkavállaló foglalkoztatását illetően, és ezzel elkerülhetik az
későbbi esetleges félreértéseket.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá Páger-Horváth Andrea
dajka határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéséhez a Mezőhegyesi József Attila Általános
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézmény-egységénél, 2020. március 1.-jétől
kezdődően, bruttó 231.660,- Ft illetmény mellett, és kérje fel az intézményvezetőt, hogy
gondoskodjon a kinevezési okiratok fentiek szerinti módosításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
26/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
Páger-Horváth Andrea kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az üres álláshelyek betöltéséhez való előzetes
hozzájárulásáról szóló 245/2019. (XII.11.) kt. számú határozatában foglalt jogkörében úgy
döntött, hogy hozzájárul Páger-Horváth Andrea dajka (5820 Mezőhegyes, Jókai u. 8.)
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéséhez a Mezőhegyesi József Attila Általános
Művelődési Központ Óvoda és Bölcsőde Intézmény-egységénél, 2020. március 1.-jétől
kezdődően, bruttó 231.660,- Ft illetmény mellett.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezési okiratok fentiek szerinti
elkészítéséről.
Felelős: Mitykó Zsolt, az ÁMK megbízott intézményvezetője
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Pap István Tibor polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.
§-a, értelmében az önkormányzatoknak adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell
megállapítani. A testület az előterjesztés melléklet szerint eleget tesz a törvényben előírt
adatszolgáltatási kötelezettségének. Jelentős mértékű fizetési kötelezettséggel jelenleg nem
rendelkezik az önkormányzat, és ez a tervek szerint az elkövetkező három évben sem fog
változni. A fizetési kötelezettséget illetően jó helyzetben van a város. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés és melléklete a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint, változatlan formában
hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
27/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint, változatlan formában
jóváhagyja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A Békéscsabai Tankerülettel kötött működtetési megállapodás és
vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetése
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztéshez és a szerződésekhez csatolt mellékletben
szereplő 243 darab ingó vagyon, eszköz a Békéscsabai Tankerületi Központ nyilvántartásból
történő kivezetéséről, selejtezéséről van szó. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is
véleményezte. (Az előterjesztés, valamint a szerződés és megállapodás a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke:
Figyelemreméltó a nyilvántartásból kikerülő, leselejtezett eszközök darabszáma. Amennyiben
az eszközök elhasználódtak, használhatatlanná váltak, célszerű kivezetni a nyilvántartásból. A
bizottság javasolja a testületnek, hogy hagyja jóvá a polgármester által aláírt, a Békéscsabai
Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződést és működtetési megállapodást.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A megjelölt eszközök selejtezése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történnek? A Tankerület gondoskodik a selejtezés jogszabályi előírások szerinti
végrehajtásáról? A nyilvántartásból kikerült eszközök között ugyanis szerepelnek veszélyes
hulladékok is, amelyek ártalmatlanítására megvannak az előírások.
Pap István Tibor polgármester: A testület dönt a kérdésben, de a döntés szabályos végrehajtás
a Tankerület feladata, és az ő felelőssége is. Úgy véli, hogy a Tankerület kötelezettsége
végrehajtani a selejtezési feladatot.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Információja szerint a
Tankerület felvállalta a selejtezéssel járó feladatokat, és végre is hajtotta azt.
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Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: Örül annak, hogy a selejtezést elvégezte a Tankerület, mert felesleges azoknak az
eszközöknek a tárolása, amelyek már használhatatlanok. Reméli, a jövőben is rendszeresen el
fogják a selejtezést végezni. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatokban
foglaltakat.
Pap István Tibor polgármester: Valóban soknak tűnik a 243 darab eszköz, ellenben érték
nélkül szerepelnek a leltárban, tehát az önkormányzatnak nem jelent vagyonvesztést. Köszöni
Jeszenka Zoltán alpolgármester úr felvetését, hiszen fontos, hogy a végrehajtó a selejtezés során
betartsa a jogszabályi előírásokat, és figyelemmel legyen a veszélyes hulladékok kezelésének
jogszabályi előírásainak a betartására is. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye
van az előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal hagyja jóvá a polgármester által aláírt, a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
28/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
A Békéscsabai Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja a polgármester által aláírt, a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött
vagyonkezelési szerződés részleges megszüntetését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá a polgármester által aláírt, a
Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött működtetési megállapodás részleges
megszüntetését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:

29/2020. (II.26.) Kt. sz. határozat
A Békéscsabai Tankerülettel kötött működtetési megállapodás részleges megszüntetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja a polgármester által aláírt, a Békéscsabai Tankerületi Központtal kötött működtetési
megállapodás részleges megszüntetését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont: A Mezőhegyes, 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzati tulajdonú 777 hrsz-ú ingatlan érinti
egyrészről a Ménesbirtok beruházásait, másrészről a kerékpárúttal kapcsolatosan a II. József
krt. és a Kossuth utca kereszteződésében kiépítésre kerülő körfogalmat is. A 777 hrsz-ú ingatlan
megosztása szükséges, amely részben a körforgalmat, részben a Ménesbirtok beruházását
szolgálja. Amennyiben a testület úgy dönt, a telekalakítási eljárást követően kialakított ingatlant
megvásárlásra felajánlja a Ménesbirtok részére. Ezen ingatlanértékesítésből származó bevételt
sem tervezhették jelenleg a költségvetésben, de a Ménesbirtoknak szükség lesz az ingatlanra.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület a 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításra a Figuráns Bt-t bízza meg, és az
eljárás lefolytatása után készíttessen értékbecslést az ingatlanról, amelyet terjesszen a soron
következő testületi ülésre.
Pap István Tibor polgármester: A 777 hrsz-ú ingatlan értékesítése érdekében telekalakítási
eljárást kell lefolytatni, amely érdekében – a beszerzési szabályzatnak megfelelően – három
árajánlatot kértek. A legkedvezőbb ajánlatot a Figuráns Bt. adta. A telekalakítási eljárást
követően a megosztott ingatlanról értékbecslés készülhet. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
kezdeményezze a mezőhegyes 777 hrsz-ú ingatlan településrendezési tervnek megfelelő
telekalakítási eljárását, kérje fel a polgármestert, hogy a telekmegosztási munkák elvégzésével
a legkedvezőbb ajánlatot adó Figuráns Bt-t bízza meg bruttó 76.200-Ft összegért, valamint kérje
fel a polgármestert, hogy a telekalakítási és művelési ág változási eljárás lefolytatása után
készíttessen értékbecslést a 777 hrsz-ú ingatlanról és az ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
30/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 777 hrsz-ú ingatlan telekalakításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes 777 hrsz-ú ingatlan településrendezési
tervnek megfelelő telekalakítási eljárását kezdeményezi.
Felkéri a polgármestert, hogy a telekmegosztási munkák elvégzésével bízza meg a
legkedvezőbb ajánlatot adó Figuráns Bt-t (5820 Mezőhegyes, Deák Ferenc u. 23.) bruttó
76.200-Ft összegért.
Felkéri a polgármestert, hogy a telekalakítási és művelési ág változási eljárás lefolytatása után
készíttessen értékbecslést a 777 hrsz-ú ingatlanról és az ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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12. napirendi pont: A Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásáról
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú, „Agrárlogisztikai Fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt keretében a
Kozma Ferenc u. 1. szám alatti volt Zeneiskola felújítását tervezi, amelynek megvalósításához
szükség van az épület akadálymentes megközelítésére is. Az akadálymentesítéshez szükséges
rámpa kialakítása az épület előtt található 891 hrsz-ú ingatlanon lehetséges, amelyhez szükség
van a két önkormányzati ingatlan összevonására. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a testületnek a határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító
számú, „Agrárlogisztikai Fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt megvalósítása érdekében
kezdeményezze a Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telek-összevonási eljárását, kérje fel
a polgármestert, hogy gondoskodjon a telekösszevonás földhivatali eljárásának
lebonyolításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
31/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telekösszevonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú, „Agrárlogisztikai Fejlesztések Mezőhegyesen” című projekt megvalósítása
érdekében a Mezőhegyes, 891 és 892 hrsz-ú ingatlan telek-összevonási eljárását kezdeményezi.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a telekösszevonás földhivatali eljárásának
lebonyolításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
13. napirendi pont: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
Pap István Tibor polgármester: Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelemmel fordult
a testület irányába, a Mezőkovácsházi Mentőállomás számára mentéstechnikai eszközök
beszerzésének támogatására. Az alapítvány korábban már több ízben fordult hasonló
kérelemmel a testület felé, és vélhetően nem ez lesz utolsó. Javasolja, hogy a testület egy
jelképes összeggel támogassa az Alapítvány célkitűzését, tekintettel arra, hogy a
mentéstechnikai eszközök beszerzése Mezőhegyes korszerűbb – technikai – egészségügyi
ellátását is szolgálja. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság is úgy ítélte meg, hogy ez egy rendkívül csekély, jelképes összeg.
Tekintettel arra, hogy nem ez volt az alapítvány első ilyen jellegű megkeresése, és a jövőben
várható hasonló megkeresés akár más alapítványok részéről is, a bizottság javasolja a
testületnek, hogy 10.000,- Ft-tal támogassa az alapítvány kérelmét. A testület támogatása
jelzésértékű az alapítvány részére, amellyel kifejezi, hogy hozzá kíván járulni a cél
megvalósításához.
Pap István Tibor polgármester: Korábban hasonló megkeresésekre hasonló nagyságrendű
támogatást nyújtott a testület. Valóban alacsony az összeg, ellenben tekintettel kell lenni arra,
hogy ha az év során több hasonló megkeresés érkezik, úgy az év végére összességében nagy
összeget fog képviselni a megkeresésekre nyújtott támogatások összege. Javasolja, hogy a
testület fogadja el az előterjesztést úgy, hogy a későbbiekben is arra törekedjenek, hogy a
későbbiekben is hasonló megkereséseket tudjanak támogatni. Amennyiben a testület tagjai
részéről más javaslat van az összegre vonatkozóan, azt tegyék meg. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 10.000.-Fttal támogassa az Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése nyomán a Mezőkovácsháza
Mentőállomásra szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzését, azzal, hogy a kiadás
fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének adóbevételi többlete, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
32/2020. (II.26.) kt. számú határozat
A Mezőkovácsházi Mentőállomás támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10.000.-Ft-tal (azaz: tízezer
forinttal) támogatja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány megkeresése nyomán a
Mezőkovácsháza Mentőállomásra szükséges mentéstechnikai eszközök beszerzését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon a fenti
összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: 2020. március 1.
14. napirendi pont: A Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Tarkó Gábor képviselő urat, az előterjesztés
készítőjét, röviden ismertesse a Mezőhegyesi Országzászló helyreállításával kapcsolatos
információkat.
Tarkó Gábor képviselő, Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottságának elnöke: A
Mezőhegyesi Országzászló helyreállításának előkészítő munkálatait Nagy Zsolt országzászló
kutatóval, Csák Attila szobrászművésszel, és Kerekes Györggyel, a Város- és Környezetvédő
Egyesület elnökével együtt végezte, és a szakmai anyagot közösen készítették el. Hosszú évek
óta foglalkoznak a Mezőhegyesi Országzászló helyreállításának a kérdésével. A Város- és
Környezetvédő Egyesületen keresztül támogatást szeretnének gyűjteni az emlékmű
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helyreállítására. Az emlékmű helyreállításának aktualitását a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulója adja, amely méltó alkalom lenne arra, hogy a helyreállított történelmi
emlékmű átadásra kerüljön. Az emlékmű története, építésének körülményei, a helyzete
rendkívül jól dokumentált. Az emlékmű egyes elemei még megvannak, Mezőhegyesen
megtalálható. Ilyen például a volt Kantár épülete előtt található kandeláber, amely eredetileg a
zászlótartó rúd volt. Az emlékmű helyreállításához engedélyekre, különböző hozzájárulásokra
is szükség van. Egyrészről szükség van az önkormányzatnak, mint annak a közterületnek a
tulajdonosának a hozzájárulására, ahová az emlékmű helyreállítását tervezik. Kéri továbbá,
hogy az önkormányzat nyújtson szakmai segítséget a szakhatósági engedélyek beszerzésében.
Számítanak az új főépítész közreműködésére, munkájára, segítségére is. Elsődlegesen az
emlékmű helyreállításának terveit és költségvetését kell elkészíteni, amely az előzetes
becslések szerint 30 millió Ft-ot ölel fel. Az országzászló helyreállítása civil kezdeményezés,
de a Ménesbirtok teljes mértékben a támogatásáról biztosította az egyesületet. Ezen túlmenően
arra kérte Magyar Tibor urat, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnökét, hogy a rendezvényterv összeállításánál próbáljanak meg forrást találni az átadó
ünnepség költségeinek biztosításához. Az emlékmű átadó ünnepség a város világraszóló
kiemelt eseménye lehetne. Az emlékmű helyreállítása vélhetően június 4. napjára nem valósul
meg, hiszen rendkívül sok a teendő, de 2020. augusztus 20. napján, vagy egy későbbi
időpontban, de mindenképpen az idei évben szeretnék, ha átadásra kerülne. Így a jelentősebb
közéleti személyiségek közül is nagyobb eséllyel tudnának részt venni az átadó eseményen.
Csák Attila szobrászművész – számos elfoglaltsága ellenérre – vállalta az emlékmű
képzőművészeti részének a megalkotását. Az Országzászlót Urmánczy Nándor erdélyi
politikus, országgyűlési képviselő avatta fel 1933. január 15-én. Figyelembe ajánlja a
www.mezohegyesbirtok.hu internetes oldal Archívum menüpont alatt található, általa készített
részletes leírást és a korabeli fotókat az emlékműről. Az emlékmű eredeti helye a Centrál és a
Kantár épület között húzódó autóúton volt, ezért az eredeti helyére nem tudják azt visszaállítani,
kénytelenek lesznek a Centrál épülete előtti zöld területen kiépíteni. A forgalmi rendet nem
akarják megváltoztatni, egyebekben azonban mindenben az emlékmű eredeti állapotának
visszaállítására kívánnak törekedni. Korábban pályázatot nyújtottak be az emlékmű
helyreállítására, de akkor a pályázat nem részesült támogatásban. A pályázat elutasításának
okaként, problémaként felmerült, hogy az emlékmű helyreállításának politikai okai vannak.
Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy történelmi emlékmű helyreállításáról van szó, és
szeretnék azt eredeti formájában visszaállítani. Amennyiben pályázati lehetőség nyílik az
emlékmű helyreállításának megvalósítására, úgy az egyesület – az önkormányzat
támogatásával – fog tudni pályázni.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület támogassa a Mezőhegyesi Országzászló helyreállítását.
Pap István Tibor polgármester: Személy szerint támogatja a Mezőhegyesi Országzászló
helyreállítását. Meglátása szerint az emlékmű helyreállítása egy rendkívül pozitív
kezdeményezés. A jelen előterjesztés szerint az önkormányzatnak nem anyagiakban kell
támogatnia az emlékmű helyreállítását, hanem arra kér felhatalmazást, hogy az eljárásban
polgármesterként közreműködjön. Továbbá a testület elviekben támogassa az emlékmű
helyreállítását, és adja hozzájárulását a közterületen történő megvalósításának. Kéri, akinek
kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg.
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Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottságnak nem kellett ugyan véleményeznie az előterjesztést, ellenben a
rendezvényterv összeállítása kapcsán tárgyalta a bizottság az emlékmű helyreállításának a
kérdését. Tarkó Gábor képviselő úr jelezte, hogy a bizottság az emlékmű átadó ünnepsége
megrendezésének támogatására igényt tart, számítanak a bizottság támogatására. A bizottság
meghatározott összegű tartalékot képzett az előre nem tervezhető rendezvények támogatására.
Ilyen az emlékmű átadási ünnepségének a támogatása is. Az emlékmű átadásának pontos
időpontja és megvalósítási költségének ismeretében fog a bizottság a jövőben dönteni a
támogatási összegről, a tartalék terhére, de a bizottság mindenképpen hozzá szeretne járulni az
átadó ünnepség megszervezésének a költségeihez.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület támogassa a Városháza előtti 2/1 hrszú közterületen a Mezőhegyesi Országzászló helyreállítását, adja hozzájárulását az emlékmű
felállításához, továbbá Tarkó Gábor képviselő úr, mint Mezőhegyes Város Települési Értéktár
Bizottságának elnöke által készített szakmai anyaggal értsen egyet, az Országzászló
helyreállítását tervező Város- és Környezetvédő Egyesület ez irányú tevékenységéhez az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán keresztül a szakmai segítséget adja meg, valamint kérje
fel a polgármestert, hogy az Országzászló helyreállításával kapcsolatban szükséges
eljárásokban az Önkormányzat nevében működjön közre, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
33/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Országzászló helyreállításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Városháza előtti 2/1 hrsz-ú közterületen a
Mezőhegyesi Országzászló helyreállítását támogatja, az emlékmű felállításához hozzájárulását
adja.
Tarkó Gábor képviselő úr, mint Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottságának elnöke
által készített szakmai anyaggal egyetért, az Országzászló helyreállítását tervező Város- és
Környezetvédő Egyesület (5820 Mezőhegyes, Vörösmarty u. 6.) ez irányú tevékenységéhez az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalán keresztül a szakmai segítséget megadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az Országzászló helyreállításával kapcsolatban szükséges
eljárásokban az Önkormányzat nevében működjön közre.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
15. napirendi pont: Mezőhegyes Városháza födémkárosodás vis maior pályázatának
benyújtása
Pap István Tibor polgármester: A határozati javaslat egy része arról szól, hogy a
födémkárosodás miatti veszélyhelyzet okozta károk elhárítása érdekében a polgármester a
szükséges intézkedéseket – testületi döntés nélkül – megtette, amelyhez kéri a testület
jóváhagyását. Másrészről felhatalmazást kér ahhoz, hogy a vis maior pályázatot az
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önkormányzat nevében benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Egyúttal nem lenne célszerű feltárni a Centrál épület más olyan
kritikus részeit is, ahol probléma merülhet fel? Az esetlegesen feltárt további problémával
együttesen, azt beépítve nyújthatnák be az épület belső statikai problémáira a vis maior
pályázatot.
Pap István Tibor polgármester: A felvetéssel részben egyetért. Indokolt lenne az egész
épületre kiterjedő felmérés, ellenben nem lehet benyújtani vis maior pályázatot olyan
problémára, amelyről nincs tudomásuk és nem tudják azt kellőképpen alátámasztani. Ahhoz
komolyabb előkészítésre van szükség. A födém gerenda repedése egy előre nem látható
probléma volt.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az önkormányzatok kötelező
feladatainak ellátását akadályozó rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó, a vis maior
támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet
értelmében vis maior pályázatot csak a már bekövetkezett káresemények helyreállításának a
támogatására nyújtható be, és a támogatás mértéke maximum 70 %. Egyetért Magyar Tibor
képviselő úr arra irányuló felvetésével, hogy célszerű lenne az épület egészére kiterjedő
felmérést elvégeztetni. Amennyiben az önkormányzat anyagi helyzete lehetővé teszi, úgy
tartószerkezeti szakértő bevonásával elvégzik a feltárást. Rendkívül nagy szükség van a
feltárásra, hiszen olyan nyomokat találnak – az épület folyamatos bejárása, ellenőrzése során –
amely a födém töréséhez hasonló problémákat jeleznek, és szükség van olyan intézkedések
megtételére, amely a baj mielőbbi elhárítását jelentené.
A födémkárosodás helyreállítási költségeinek részbeni fedezésére a kormányrendeletben
biztosított lehetőséget megragadva 2020. 01. 29-én a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által működtetett ebr42 rendszerben bejelentő adatlapon keresztül jeleztük a vis maior
eseményt. A 473 164 azonosító számú bejelentésnek köszönhetően a Magyar Államkincstár a
Katasztrófavédelemi Igazgatóság, a Kormányhivatal az Örökségvédelmi hatóság bevonásával
2020. 02. 11-én előzetes helyszíni vizsgálatot tartott a káreseményről. A rögzített
megállapítások alapján az Önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy a megelőző állapot
visszaállítása érdekében, a pályázat keretében - a bejelentést kövező 40 napon belül - támogatást
igényelhessen.
A károsodás helyreállításának jelenlegi becsült költsége beépítésre került az önkormányzat
2020. évi költségvetésébe. Legkésőbb 2020. március 8. napjáig kell benyújtani a vis maior
pályázatot, addig el kell készülnie a részletes szakmai anyagnak is, amely már tételes
költségvetést is tartalmaz. A felújítás pontos költségét a tételek költségvetés fogja mutatni. A
felújítás elkerülhetetlen, hiszen a kötelező igazgatási, valamint a diák- és szociális étkeztetési
feladatokat ellátó Centrál épület folyamatos működését biztosítani kell. A feltárás a hétfői nap
folyamán megkezdődik, amely együtt jár a polgármesteri, alpolgármesteri iroda, a
polgármesteri titkársági iroda, és a titkárság előtti helyiség kiürítésével, másik irodába történő
áthelyezésével, hiszen a feltárás ideje alatt is biztosítani szükséges a hivatal működését. A
feltárás ahhoz szükséges, hogy a megalapozó szakértői vélemény elkészülhessen a pályázat
benyújtásáig, a helyreállítás kivitelezési-engedélyezési terveivel együtt. Az engedélyek
birtokában a beszerzési szabályzat szerinti eljárás lefolytatását követően azonnal megkezdődik
a helyreállítás.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja, hogy a testület az önkormányzat kötelező feladatai
ellátásának biztosítása érdekében nyújtsa be a vis maior pályázatot.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. számú, összetett funkciójú, 3 hrsz-ú ingatlanon lévő
Városháza földszinti ügyfélfogadó terének födémkárosodása miatt, az önkormányzat kötelező
feladatai ellátása biztosítása érdekében, a szükséges helyreállítási munkálatok költségeinek
részbeni támogatására a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó, a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglaltak
szerinti pályázat benyújtásáról döntsön, vegye tudomásul a polgármester veszélyhelyzet okozta
károk elhárítása érdekében szükségessé vált intézkedéseit, a szakértői, tervezői feladatok
elvégzésére adott megbízásokat, és hatalmazza fel a vis maior pályázat ebr42 rendszeren
keresztüli benyújtására, a pályázattal kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, intézkedések
megtételére, továbbá a testület a vonatkozó 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bek. c)
pontja szerint az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően határozzon, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
34/2020. (II. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városháza födémkárosodás vis maior pályázatának benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 22. számú, összetett funkciójú, 3 hrsz-ú ingatlanon lévő Városháza földszinti
ügyfélfogadó terének födémkárosodása miatt, az önkormányzat kötelező feladatai ellátása
biztosítása érdekében, a szükséges helyreállítási munkálatok költségeinek részbeni
támogatására dönt a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó, a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletben foglaltak
szerinti pályázat benyújtásáról.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a Polgármester veszélyhelyzet okozta károk elhárítása
érdekében szükségessé vált intézkedéseit, a szakértői, tervezői feladatok elvégzésére adott
megbízásokat.
Felhatalmazza a Polgármestert a vis maior pályázat ebr42 rendszeren keresztüli benyújtására, a
pályázattal kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, intézkedések megtételére.
A Képviselő-testület a vonatkozó 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 4. § (3) bek. c) pontja szerint
az alábbiakról határoz:
- ca) Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma
Ferenc u. 22. számú épület biztosítását a Generali Biztosító Zrt-vel a nagy
létesítményekre vonatkozó szerződés alapján határozatlan időre kötötte, nem
értékkövető módon.
- cb) Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy a tulajdonában nincs olyan más épület,
amelyben a kötelező feladatait el tudná látni.
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cc) Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma Ferenc
u. 22. szám alatti károsodott épület a kötelező igazgatási, valamint a diák- és szociális
étkeztetési feladatok ellátását szolgálja.
cd) Az Önkormányzat vállalja a tulajdonát képező Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.
szám alatti épületre a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5. § (11) bekezdése szerinti
értékkövető biztosítás megkötését.
ce) Az Önkormányzat vállalja a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. szám alatti
károsodott ingatlanának a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
cf) Az Önkormányzat a forráshiányos költségvetése miatt saját erejéből a Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 22. szám alatti épülete födémkárosodásának helyreállítását rövid időn
belül csak részben tudja megoldani.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal

16. napirendi pont: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának
módosítása
Pap István Tibor polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
módosításával módosítani szükséges az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. A törvényi
módosításokkal összhangban a Közbeszerzési Szabályzat módosítását Dr. Varga Imre, az
önkormányzat ügyvédje, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója előkészítette.
Egyebekben nem eszközöltek módosítást a szabályzatban. Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van a szabályzattal kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a beterjesztett
tartalommal hagyja jóvá Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát azzal,
hogy a Közbeszerzési Szabályzat 2020. március 1. napján lép hatályba, és hogy a rendelkezéseit
az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési eljárások alapján
megkötött szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
35/2020.(II.26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
jóváhagyja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
A Közbeszerzési Szabályzat 2020. március 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az ezt követően megkezdett közbeszerzésekre, beszerzésekre, e közbeszerzési
eljárások alapján megkötött szerződésekre és jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. március 1.
Pap István Tibor polgármester: Az ülés megkezdése előtt jelezte, hogy Béni Attila, a Békés
Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal hivatalvezetője tiszteletét teszi jelen
ülésen, és kérte, hogy biztosítsanak lehetőséget a tájékoztatásra. A hivatalvezető úr
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megbízásából Süle Katalin Asszony, a Békés Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese érkezett meg az ülésre. Köszönti a hivatalvezető-helyettes Asszonyt.
Felkéri Süle Katalin hivatalvezető-helyettes asszonyt a tájékoztató megtartására.
Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese: Köszönti a jelenlévőket. A Helyi Védelmi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) a mai nap folyamán 13 órakor tartotta ülését. A bizottság üléseire
általában nem kapnak meghívást a járáshoz tartozó 18 település polgármesterei, utólagosan
azonban minden esetben megküldik az ülésen elhangzottakról készített tájékoztatót, és a
bizottság döntéseit. Tekintettel a koronavírus okozta járványhelyzetre, Dr. Mucsi Gyula Békés
megyei tiszti főorvos jelen volt a bizottság ülésén és tájékoztatást nyújtott a koronavírussal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Szeretne tájékoztatást nyújtani a jelenlévőknek a
főorvos úr által elmondottakról.
Számos tévhit, álhír és rémhír terjeng a híradásokban a koronavírusról, amely sajnos
bizonytalanságot, félelmet kelt a lakosság körében. A pánikkeltés elkerülése, a bizonytalanság
oldása érdekében kerül sor a tájékoztatásra. A koronavírus egy ribonukleinsav alapú vírus,
amely 1960. óta jelen van. Eddig kizárólag állatok voltak a vírus hordozói. A koronavírusnak
7 olyan típusa van, amely embereket betegít meg, és 4 olyan típusa van, amely emberről
emberre terjed. A Kínából eredő koronavírus egyike az előbb említettekének. Génmutáció
következtében a vírus embereket fertőzött meg. Több, régóta ismert koronavírus is okozott már
fertőzéseket a világon, a legismertebbek ezek közül – 2013. évben – a SARS, de a
legveszélyesebb – 2012-2013. évben a Közel-keleten kialakult – MERS vírus, amely nagyon
nagy számú halálozást okozott. Mivel ismeretlen vírus típusról van szó, így minden ember
fogékony rá, bárki-bármikor megfertőződhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális
közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. A koronavírus tünetei többfélék lehetnek, amelyek
nagyon hasonlítanak az influenza vírus okozta fertőzésnek. Felső légúti tünetekkel, minden
esetben lázzal, súlyos esetben nehéz légzéssel jár a fertőzés. A vírus lappangási ideje 5-6 nap,
a terjedése 2-17 nap. Ennek kapcsán kérdésként merült fel, hogy a Kínából rendelet
csomagszállítmányt le kell-e mondani. A tiszti főorvos tájékoztatása szerint a vírus a
környezetben rövid ideig él, aztán kiszárad, vagyis a terjedéshez a vírusnak élő szervezetre van
szüksége. A jelenlegi statisztikai adatok szerint a halálozási arány 1,5-2 %. A vírus elsősorban
férfiakra, az idősekre és a krónikus betegekre jelent veszélyt. A férfiakra azért jelent nagyobb
veszélyt, mert általában a férfiak a tünetek megjelenésekor nem fordulnak orvoshoz, és kevésbé
tartják be a higiéniai előírásokat. 2020. február 5. napján lépett a vírus terjedése új szintre,
amikor már Európában is nagy számban jelentek meg fertőzött betegek. A kínai
közegészségügy hatalmas munkát végzett és nagy áldozatokat hozott, hogy ilyen hosszú időn
keresztül sikerült az országhatáron belül tartani a betegséget. Tekintettel arra, hogy a karantént
és a rendkívül szigorú közegészségügyi szabályokat nem lehet hosszú időn keresztül
fenntartani, várható volt a fertőzés más országokban történő megjelenése. Jelenleg a
legveszélyeztetettebb országok: Szingapúr, Dél-Kórea, Japán, Hong Kong, Kína és Irán.
Európában 11 országban jelent meg a vírus. Egyelőre nem ismert, hogy mi az oka az
olaszországi járványgóc kialakulásának, sajnos ott kritikus helyzet alakult ki. Kínában a
terjedés viszonylag lassú volt, Olaszországban azonban rendkívül rövid idő alatt fertőződött
meg több mint 200 ember. A magyar járványügy felkészült, megpróbálnak mindent megtenni
annak érdekében, hogy minimális legyen az esélye a fertőzés elterjedésének. Természetesen azt
nem lehet teljes mértékben elkerülni, hogy Magyarországot ne érje el a vírusfertőzés, de a
megelőzésért és a károk enyhítéséért intézkedéseket próbálnak tenni. Ennek érdekében új
eljárásrendet dolgoztak ki, amelyet minden háziorvos rendelkezésére bocsátották, akiknek
rendkívül nagy odafigyeléssel kell lenniük. A Békés megyei tiszti főorvos értekezletet tart
Mezőkovácsházán 2020. március 3. napján minden érintett járási háziorvosnak, házi
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gyermekorvosnak. Van egy új esetdefiníció, amelyet a háziorvosoknak követniük kell. Akkut
légúti fertőzés, köhögés, légszomj, vírusinfekcióra utaló jelek megjelenése esetén kell nagyobb
odafigyeléssel lenni. A legnagyobb eséllyel koronavírussal fertőződött az a személy, akinél
tüdőgyulladás gyanúja áll fenn, és kapcsolatban volt fertőzött beteggel, illetve érintkezésbe
került olyan személlyel, aki a veszélyeztetett országok valamelyikében járt. A vírusfertőzöttek
80 %-ának enyhe tünetei vannak. A koronavírus-fertőzés veszélyét nehéz kiszűrni, hiszen
influenzajárvány is van. Azért nem tudják megbecsülni sem, hogy mennyi a fertőzöttek száma,
mert a tünetek ellenére nagyon sokan nem mennek el orvoshoz. Amennyiben a háziorvosok
kiszűrnek vírusfertőzött beteget, laborvizsgálatot végeznek. A SARS vírusnál kifejlesztett
vizsgálati módszert alkalmazzák. A vírus esetleges kiszűrése esetén genetikai ribonukleinsavas
vizsgálatot végeznek. A koronavírus szezonális jelleggel fordul elő, remélhetőleg a meleg
idővel magától megszűnik, ha esetlegesen nem mutálódik. A vírus ellen jelenleg nincs hatásos
gyógymód. Vírus megjelenése esetén tüneti kezelést kap a fertőzött. A járvány
megelőzéseképpen fontos a fertőtlenítő kézmosás, az alapvető higiéniai szabályok betartása,
amelyet hangsúlyozni kell minden közintézményben, a hivatalokban. Amennyiben a
tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés merül fel, arra igyekszik válaszolni.
A tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés nem merült fel.
Süle Katalin, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházi Járási Hivatal hivatalvezető-helyetteseként utoljára vesz részt a testületi
ülésen. 2020. március 1. napjától az építésügy szervezeti átalakításával megszűnnek a járási,
városi építéshatóságok, és a Kormányhivatalok megyei főosztályaihoz kerülnek az
építéshatóságok. Az Orosházi Építésügyi Osztály vezetőjeként folytatja tevékenységét március
1. napjától. A mezőhegyesi építésügyi ügyek vélhetően hozzá fognak tartozni. Az építésügyi
iratokat az ÉTDR-en keresztül a megyei főosztályra kell benyújtani, és a főosztály az illetékes
osztályok részére szignálja ki az adott ügyeket.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást és az új megbízáshoz sok sikert kíván.
Bejelentések
1. Műszaki ügyintézői álláshely betöltése
Pap István Tibor polgármester: A testület korábban döntött arról, hogy 1 fő műszaki
ügyintézői álláshelyet biztosít, engedélyezi a műszaki ügyintézői álláshely betöltését a műszaki
csoport megnövekedett munkaterhe miatt. Az állás betöltésére a jegyző úr pályázatot írt ki,
melyre 4 jelentkező adta be pályázatát. A köztisztviselői kinevezés jegyzői hatáskör, ezért a
pályázatokat nem terjesztette a testület elé. A négy pályázó közül 1 mezőhegyesi lakos. A
jegyző úr Karancsi Norbert mezőhegyesi lakos felvétele mellett döntött, aki 2020. március 1.jével kezdi meg a munkát a Hivatalban.
2. Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel
Pap István Tibor polgármester: Korábban tájékoztatta a képviselőket, hogy az
önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni
felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói
adatbázisba. Egy képviselő kivételével minden képviselő és bizottsági tag bekerült az
adatbázisba. Egy képviselő nem volt még benne január hónapban a köztartozásmentes adózói
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adatbázisban, azonban az ügyintézése december óta folyamatban volt. Február 11. napjával ő
is bekerült az adatbázisba, így minden képviselő és bizottsági tag köztartozásmentes, a
kötelezettségnek eleget tudtak tenni.
3. Március 15. – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc – megemlékezés
Pap István Tibor polgármester: A testületnek döntenie kell a március 15.-ei ünnepség
időpontjáról és a megemlékezés menetéről! A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával egyeztetett a kérdésben. Az iskolai
ünnepségre 2020. március 13. napján kerül sor. Kézdivásárhely Önkormányzata az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre – 2020. március 15. napjára –
meghívta Mezőhegyes Város Képviselő-testületének delegációját. Úgy véli, hogy a
testvértelepülés meghívásának is eleget kell tenni. Javasolja, hogy a városi megemlékezés az
iskolai rendezvénnyel egyidőben – 2020. március 13. napján – kerüljön megtartásra. 2020.
március 15. napján a város vezetése a megbeszéltek szerint képviseli a kézdivásárhelyi
megemlékezésen Mezőhegyest. Kéri, hogy a megemlékezés részleteinek megbeszélésére az
ülést követően, informális ülés keretében kerüljön sor.
4. Peter Cerny Alapítvány megkereséséről
Pap István Tibor polgármester: Megkeresés érkezett a Peter Cerny Alapítványtól (Beteg
Koraszülöttek Gyógyításáért), az alapítvány támogatása érdekében. Az alapítvány
megkeresését nem terjesztette javaslattal a testület elé, tekintettel arra, hogy az alapítvány célja
nem köthető Mezőhegyeshez, az nem a helyi emberek, gyermekek érdekeit szolgálja.
Tájékoztató jelleggel vette fel a témát a bejelentések közé azzal, hogy amennyiben bárki
támogatni szeretné az alapítványt, egyetért célkitűzéseivel és lehetőségei engedik, támogassák
őket adományokkal valamint az adó 1%-ával. Az alapítvány adószáma: 19010289-1-42. Aki
szeretné őket adója 1%-ával vagy más módon támogatni, keresse Dr. Szabados Éva aljegyzőt.
5. Gyula Pálinkafesztiválon történő részvétel lehetőségéről
Pap István Tibor polgármester: Meghívás érkezett a Békés Megyei Kormányhivatal részéről
a Gyula Pálinkafesztiválon történő részvételre. A tavalyi évben hagyományteremtő céllal
lehetőséget biztosítottak a megyében megvalósuló közfoglalkoztatási programok
eredményeinek bemutatására a fesztiválon. Az önkormányzatnak a Békés Megyei
Kormányhivatallal rendkívül jó a kapcsolata, ezért a kormányhivatal ilyen irányú felkérésének
illik eleget tenni, és élni kell a lehetőséggel. A Gyulai Pálinkafesztivál, amely 2020. április 2325. napja között kerül megrendezésre, egy megyei szintű, nagy nézőközönséget vonzó, jelentős
esemény, ahol promotálni lehet a közfoglalkoztatási programban megtermelt, előállított
termékeket. A Békés Megyei Kormányhivatal felé már visszajelzett, hogy Mezőhegyes részt
kíván venni a fesztiválon.
6. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és bizottságai a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tett, vagyonnyilatkozatát minden képviselő
és bizottsági tag megtette 2020. január 31. napjáig. A vagyonnyilatkozatokat az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság fogja következő ülésén ellenőrizni és
nyilvántartásba venni.
Kéri, akinek a nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
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Uj Zoltán képviselő: 2019. évben a testület úgy döntött, hogy a Szent György napi búcsút a
Mezőhegyesi Sportegyesület szervezze meg, és bonyolítsa le. Amennyiben a búcsú a Hild János
utcában folyó szennyvízkorszerűsítési beruházás okán a korábbi években helyet adó területen
nem rendezhető meg, és a tavalyi évhez hasonlóan a sportpályán kerül megrendezésre, úgy kéri,
hogy a búcsú szervezésének a jogát a testület engedje át a Mezőhegyesi Sportegyesület részére.
A búcsú idején a sportpályán semmiféle rendezvényt nem lehet megvalósítani, így a
szövetségek irányába ezt időben jelezni szükséges, és a megfelelő előkészületeket meg kell
kezdeni, amelyhez időre van szükség.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a testület tagjaitól, támogassák, hogy 2020. évben a
Szent György napi búcsú a sportpályán kerüljön megrendezésre, tekintettel arra, hogy a Hild
János utcában folyó szennyvízkorszerűsítési beruházás okán a korábbi években a búcsú
megrendezésének helyszínét biztosító terület rendkívül rendezetlen. A kivitelező vállalta az
eredeti állapot visszaállítását, ellenben a parkosítás vélhetően még hosszú időt vesz igénybe.
Amennyiben a testület elviekben egyetért azzal, hogy a búcsú a sportpályán kerüljön
megrendezésre, úgy a következő ülésen hozzon arról határozatot. Szeretné, ha a testület tartaná
magát ahhoz a kéréshez, hogy előzetes írásos előterjesztés alapján hoz határozatot.
Uj Zoltán képviselő: A búcsú megrendezésének előkészületeit időben meg kell kezdeni. A
rendezvény szervezése komoly munkát és felelősséget igényel. Elképzelhető, hogy a márciusi
rendes ülést megelőzően rendkívüli ülésre kerül sor. A rendkívüli ülésre beterjeszti a kérést, ha
azonban nem kerül sor rendkívüli ülésre, úgy a rendes ülésen sem lesz késő dönteni a kérdésben.
Jelen ülésen elvi döntést hoz a testület.
Kéri, akinek kérdése, véleménye, más javaslata van, azt tegye meg. Mivel kérdés, vélemény,
más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület előzetes elvi
támogatását adja ahhoz, hogy az előreláthatólag 2020. április 22.-én megrendezésre kerülő
Szent György napi búcsú megrendezésének jogát engedje át a Mezőhegyesi Sportegyesületnek
azzal, hogy a Búcsú a Sportpályán kerül megrendezésre, és kérje fel a polgármestert, hogy a
rendezési jog átengedéséről szóló javaslatát a márciusi rendes ülésen terjessze a testület elé,
kézfelnyújtással szavazzon.
A döntéshozatalban résztvevők képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
36/2020. (II. 26.) Kt. sz. határozat
A Szent György napi búcsú megrendezési joga átengedésének elvi támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete előzetes elvi támogatását adja ahhoz, hogy az
előreláthatólag 2020. április 22.-én megrendezésre kerülő Szent György napi búcsú
megrendezésének jogát átengedje a Mezőhegyesi Sportegyesületnek azzal, hogy a Búcsú a
Sportpályán kerül megrendezésre.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési jog átengedéséről szóló javaslatát a márciusi rendes
ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. március 5. a határozat továbbítására
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt

tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés
időpontját és napirendjeit:
2020. március 25. (szerda) 14 óra
Napirendi pontok:
1) A Képviselő-testület 2020.-2024. közti ciklus idejére szóló gazdasági programja, a
2020. évi feladatok meghatározása
2) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
4) A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
beszámolója 2019. évi tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési
elképzeléseikről

Amennyiben további napirendek felmerülnek, úgy arról tájékoztatják a testületet.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Tarkó Gábor képviselő urakat.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1535 órakor –
berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Magyar Tibor
Tarkó Gábor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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