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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. június 30. napján – 900 órai kezdettel –
a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető, Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános Művelődési Központ
megbízott intézményvezetője, Jeszenka Zoltánné, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
megbízott intézményvezetője, Verébné Sulyok Éva, a József Attila ÁMK Óvoda és Bölcsőde
Intézményegységének vezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a hivatal munkatársait és külön köszönti az intézmények, intézményegység
vezetőit. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Tarkó Gábor jelezte távolmaradását. A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. Tájékoztatja a Testületet, hogy a 40/2020. (III.11) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet miatt a munkaterv szerint 2020. június 24. napjára
tervezett rendes testületi ülés elmaradt, illetve az ülés elé tervezett Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi, valamint Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsági ülések is
elmaradtak, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet feloldása előtt kellett volna kiküldeni a
meghívót és az ülések anyagát. A veszélyhelyzet kihirdetése okán, és annak érdekében, hogy a
veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések összehangoltan működjenek, Mezőhegyesen
megalakították a helyi operatív törzset. A kormányzati utasítások végrehajtásáról, a
veszélyhelyzettel kapcsolatos, széles területet érintő kérdésekről, feladatokról, intézkedésekről
szükség szerint megbeszélést tartott a helyi operatív törzs. A meghívóban ismertetett napirendi
pontok megvitatását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 12. napirendi pontként kéri
megtárgyalni – a tegnapi nap folyamán utólagosan megküldött – A TOP-1.1.3-16-BS1-201700014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési
feladatainak ellátására felkért cégek kiválasztásáról szóló, és 13. napirendi pontként a Petőfi
sétány 4/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztéseket.
1. A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok és rendeletek
felülvizsgálata
2. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkaterve
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3. Önkormányzati intézmények átszervezésének elindítása
4. A József Attila ÁMK Centrál Étterem és Vendégház Intézményegységének
létszámcsökkentése
5. Kilépés a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Központi Orvosi Ügyeletből
6. Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
7. A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása
8. A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői ajánlattételre felkért
cégek kiválasztásáról
9. A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői
ajánlattételre felkért cégek kiválasztásáról
10. A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 753/1
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
11. „Mezőhegyes orvosai” emlékhely közterületi elhelyezéséről
12. Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési feladatainak
ellátására felkért cégek kiválasztása
13. A Petőfi sétány 4/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Papp István Tibor polgármester: A napirendek tárgyalását megelőzően köszönetét fejezi ki
az intézmények dolgozóinak, a képviselő-testület tagjainak, és azoknak az önkormányzati
dolgozóknak, akik a járványhelyzet ideje alatt tisztességgel helyt álltak, és hatékonyan
közreműködtek, különös figyelemmel arra, hogy ilyen és ehhez hasonló helyzet még nem
fordult elő. Örömére szolgál, hogy az országban Békés megyében volt a legkevesebb
koronavírussal fertőzött megbetegedés, Mezőhegyesen pedig nem mutattak ki koronavírusos
megbetegedést. Ettől függetlenül a koronavírussal kapcsolatos kormányzati intézkedések
ugyanolyan mértékben, szigorúan vonatkoztak Mezőhegyesre is, mint az ország bármely
településére. Ezeket a kormányzati intézkedéseket szigorúan be kellett tartaniuk és be kellett
tartatniuk a lakossággal.
1. napirendi pont: A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok
és rendeletek felülvizsgálata
Pap István Tibor polgármester: A veszélyhelyzet időtartama alatt – 2020. március 11. és
2020. június 17. napja között – a polgármester gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai
minden hatáskörét, így a polgármester hozott határozatot és alkotott rendeletet. A meghozott
döntésekről és a megalkotott rendeletekről folyamatosan tájékoztatta a testületet, elektronikus
formában, illetve szükség esetén telefonon keresztül is. Ezen túlmenően – betartva a szükséges
járványügyi intézkedéseket – időnként személyesen is. A rendkívüli jogrend ideje alatt hozott
polgármesteri döntéseket, a rendkívüli jogrend megszüntetését követően a képviselő-testület
bármikor felülvizsgálhatja, azokat hatályon kívül helyezheti, megváltoztathatja vagy
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változatlanul hagyhatja. Javasolja a meghozott határozatok és megalkotott rendeletek helyben
hagyását. Kivételt képez ez alól a 104/2020.(VI.18.) Pm. sz. határozat, amely már június 18.án született, a veszélyhelyzet megszűnése után, ezért ezt a testületnek hatályon kívül kell
helyeznie. A 104/2020.(VI.18.) Pm. sz. határozat a 4/2020. (III.15.) számú Rendkívüli szünet
elrendeléséről szóló és a 10/2020. (III.26.) számú Városi rendezvények betiltásáról szóló
polgármesteri határozatok visszavonásáról szól. Mivel a veszélyhelyzet megszűnt, nincs már
rendkívüli szünet az intézményekben és korlátok között a rendezvények is megtarthatók. Ezen
döntést a testületnek kell meghoznia, a fent említett két, polgármester által hozott határozat
visszavonásával. (Az előterjesztés és a polgármester által hozott határozatok és megalkotott
rendeletek a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést és az elhangzottakat illetően,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet
időtartama alatt (2020. március 11. és 2020. június 17. között) a polgármester által hozott – az
előterjesztés I. számú határozati javaslatában szereplő – határozatokat és rendeleteket hagyja
helyben, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
45/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok és rendeletek
felülvizsgálata – helyben hagyás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy helyben hagyja a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és
2020. június 17. között) a polgármester által hozott alábbi határozatokat és rendeleteket:
I.
Határozatok:
1) 4/2020. (III.15.) Pm. sz. hat. – Rendkívüli szünet elrendeléséről
2) 7/2020. (III.19.) Pm. számú határozat - Rendkívüli zárva tartás elrendelése
3) 8/2020. (III.19.) Pm. számú határozat - Sportpálya rendkívüli zárva tartásának
elrendelése
4) 10/2020. (III.26.) Pm. számú határozat - Városi rendezvények betiltása
5) 11/2020. (III.30.) Pm. sz. határozat - A képviselő-testület Békéscsabai
Tankerületi Központ által kezdeményezett intézményi átszervezést véleményező
döntéseinek megerősítése
6) 12/2020. (III.30.) Pm. sz. határozat - A képviselő-testület varrógép javítási
költségeihez anyagi fedezet biztosításáról szóló döntésének megerősítése
7) 13/2020. (III.30.) Pm. sz. határozat - A képviselő-testület Kovács-Módis Beáta
kinevezésének módosításához hozzájáruló döntésének megerősítése
8) 14/2020. (III.30.) Pm. sz. határozat - A képviselő-testület munkaterv
felfüggesztéséről szóló döntésének megerősítése
9) 19/2020. (IV.7.) Pm. számú határozat - Rendkívüli támogatás igénylése
10) 30/2020. (IV.14.) Pm. számú határozat - Huszárik János karbantartóvillanyszerelő kinevezése
11) 37/2020. (IV.15.) Pm. számú határozat - A József Attila ÁMK Óvoda és
Bölcsőde Intézményegység intézményegység-vezető beosztására beérkezett
pályázatok elbírálása
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12) 40/2020. (IV.20.) Pm. számú határozat - Mezőhegyes város közvilágításának
üzemeltetési és karbantartási szerződésének módosítása
13) 46/2020. (IV.27.) Pm. számú határozat - A mezőhegyesi 689/1. hrsz-ú ingatlan
értékesítése
14) 47/2020. (IV.28.) Pm. számú határozat - Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzéséről
15) 48/2020. (IV.28.) Pm. számú határozat - A Képviselő-testület 2020-2024. évre
szóló Gazdasági programja
16) 55/2020. (V.4.) Pm. számú határozat - A Sportpálya rendkívüli zárva tartásának
elrendeléséről szóló 8/2020. (III.19.) Pm. számú határozat visszavonása
17) 62/2020. (V.13.) Pm. számú határozat - A Mezőhegyesi Agrárgazdasági
Szövetkezet részére a Mezőhegyesi név engedélyezése
18) 66/2020. (V.15.) Pm. számú határozat - A „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú pályázat eszközbeszerzése
19) 75/2020. (V. 26.) Pm. számú határozat - TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003
azonosítószámú projekt visszaadása
20) 76/2020. (V.26.) Pm. számú határozat - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
21) 77/2020. (V.26.) Pm. számú határozat - Mezőhegyes város bűnmegelőzési
programjáról
22) 78/2020. (V.26.) Pm. számú határozat - Beszámoló a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központnál lefolytatott ellenőrzések tapasztalatairól
23) 79/2020. (V.26.) Pm. számú határozat - A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2019. évi tevékenységének ellenőrzéséről
24) 80/2020. (V.26.) Pm. számú határozat - Beszámoló a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai munkája eredményességének
értékeléséről
25) 81/2020. (V. 27.) Pm. számú határozat - ROHU-444 projekttől elállás
26) 88/2020. (VI.4.) Pm. számú határozat - A „Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című, VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú pályázat eszközbeszerzése
27) 94/2020. (VI. 11.) Pm. számú határozat - A mezőhegyesi 777 hrsz-ú ingatlan
értékesítéséről
28) 95/2020. (VI.11.) Pm. számú határozat - Óvodai csoportok maximális
létszámának túllépése
29) 99/2020. (VI.15.) Pm. számú határozat - MTZ 80-as traktor értékesítése
30) 101/2020. (VI.17.) Pm. számú határozat - Citroen tehergépjármű (volt
ételszállító jármű) értékesítése.
II. Rendeletek:
1) a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 9/2020. (V.6.) önkormányzati rendelet.
2) A 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 8/2020. (IV.28.) önkormányzati
rendelet
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület helyezze
hatályon kívül a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama
(2020. március 11. és 2020. június 17. között) után a polgármester által hozott 104/2020.
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(VI.18.) Pm. számú – a 4/2020. (III.15.) és 10/2020. (III.26.) Pm. számú határozatok
visszavonásáról – szóló határozatot, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
46/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok és rendeletek
felülvizsgálata – a 104/2020. (VI.18.) Pm. számú határozat hatályon kívül helyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hatályon kívül helyezi a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama (2020. március 11. és 2020.
június 17. között) után a polgármester által hozott alábbi határozatot:
- 104/2020. (VI.18.) Pm. számú határozat - A 4/2020. (III.15.) és 10/2020. (III.26.) Pm.
számú határozatok visszavonásáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
veszélyhelyzet 2020. június 17. napjával történő megszüntetése okán az ÁMK óvoda és
bölcsőde intézményegységben, valamint az Alapszolgáltatási Központban rendkívüli szünet
elrendeléséről szóló 4/2020. (III.15.) Pm. számú határozatot vonja vissza, egyúttal rendelje el
az ÁMK Óvoda-Bölcsőde 2020. május 25.-étől, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
2020. június 18. napjától történő ismételten nyitva tartását és teljes körű használatát, a
veszélyhelyzet előtti nyitvatartási és üzemeltetési rend szerint, valamint a városi rendezvények
betiltásáról szóló 10/2020. (III.26.) Pm. számú határozatot vonja vissza, egyúttal engedélyezze
a városi rendezvények megtartását a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, a járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és egyéb
mindenkor érvényes, vonatkozó központi jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett
2020. június 19. napjától, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
47/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
A 4/2020. (III.15.) és 10/2020. (III.26.) Pm. számú határozatok visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet
megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet megszűnésével
összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
alapján, a következő határozatot hozza:
I.
Az ÁMK óvoda és bölcsőde intézményegységben, valamint az Alapszolgáltatási
Központban rendkívüli szünet elrendeléséről szóló 4/2020. (III.15.) Pm. számú
határozatot visszavonja.
Az ÁMK Óvoda-Bölcsőde 2020. május 25.-étől, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ 2020. június 18. napjától ismételten nyitva tart és teljes körűen használható,
a veszélyhelyzet előtti nyitvatartási és üzemeltetési rend szerint.
5

II. A városi rendezvények betiltásáról szóló 10/2020. (III.26.) Pm. számú határozatot
visszavonja.
A városi rendezvények a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti
kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, a járványügyi
készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet és
egyéb mindenkor érvényes, vonatkozó központi jogszabályok rendelkezéseinek
betartása mellett 2020. június 19. napjától megtarthatók.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkaterve
Pap István Tibor polgármester: A határozati javaslatban 2020. II. félévben négy rendes ülés
megtartását javasolta. Jelen ülés 2020. évben az 5. testületi ülés, és jelezni kívánja, hogy az
elkövetkezendő két héten belül legalább egy rendkívüli ülés megtartása válik szükségessé.
Ennek megfelelően a munkatervben szereplő négy ülés, és a rendkívüli ülések megtartásával a
testület eleget tesz a jogszabályi előírásnak, melyek értelmében az Mötv. (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény) szerint évente legalább 6, az SZMSZ
(Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata) szerint
évente 10 ülés megtartása kötelező. A munkatervben szereplő napirendek egy része kötelezően
megtárgyalandó téma, de amennyiben indokolt, azok időközben módosíthatóak, akár új
napirendek is felvehetők, és amennyiben bármely napirendi pont megtárgyalása indokolatlanná
válik, úgy az ki is vehető. Kéri a munkatervvel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket,
javaslatokat. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, vélemény, javaslat
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően fogadja el a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. II. félévi
munkatervét, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
48/2020. (VI.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. II. félévi munkaterve
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 14 óra. A Képviselő-testület a 2020. II. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2020. szeptember 30. szerda
1) Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadók: Pap István Tibor polgármester
Szentmihályi Ferenc jegyző
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Magyar Tibor, az előző ciklus Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke
Zsóriné Kovács Márta, az előző ciklus Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottságának elnöke
Krcsméri Tibor, az előző ciklus Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságának elnöke
Tarkó Gábor, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke
Magyar Tibor, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
4) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2019. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
5) A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2020.
évi felülvizsgálata
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
6) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2020. október 28. szerda
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
4) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2018.-2019. évi tevékenységükről
Előadók: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
Előadó: Gáspár Tamás gyepmester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
6) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor, a bizottság elnöke
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
2020. november 25. szerda
1) Tájékoztató a 2020. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
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2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor, a Helytörténeti Gyűjtemény kezelője
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
5) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
6) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Előadó: a szervezet(ek) elnöke(i)
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2020. december 9. szerda
1) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása 2020. évi tevékenységéről, a város rendezési
tervének hatályosulásáról
Előadó: Katona András városi főépítész
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Gergely László és Boros István tanyagondnokok beszámolója
Előadói: Pap István Tibor polgármester és Hanczik Tibor, Gergely László, Boros István
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2020.
Előadó: Pap István Tibor, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) A Képviselő-testület 2021. I. félévi munkaterve
Előadó: Pap István Tibor, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
6) A DAREH Bázis Zrt. és a TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója a települési kommunális és szelektív
hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
Előadó: Holopné dr. Sztrein Beáta, általános igazgató (DAREH)
Lehóczky György cégvezető (TAPPE Kft.)
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: Önkormányzati intézmények átszervezésének elindítása
Pap István Tibor polgármester: Polgármesterré választása óta folyamatosan vizsgálják az
önkormányzat intézményhálózatának a működését, illetve annak átszervezésének a
lehetőségeit. A felmerült elképzelések megvalósításának folyamatát elindították, de mint sok
más elképzelés megvalósítását, ezt is lelassította a koronavírus járvány miatti rendkívüli
jogrend. A veszélyhelyzet ideje alatt – mint sok más önkormányzatot – több negatív hatás is
érte Mezőhegyes Önkormányzatát. Ezáltal még nagyobb nyomás alá került a testület a változást
eredményező intézkedések meghozatalában. Az önkormányzati intézmények átszervezésének
több okból kell megtörténnie, és az átszervezés több lépcsőből tevődik össze. Egyrészről a
kormányzati intézkedéseknek megfelelően az ÁMK-ból kiszervezésre kerül a Közművelődési
Intézményegység, amely vállalkozásként fog tovább működni, tekintettel arra, hogy a
közművelődés területén foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a Munka
Törvénykönyve hatálya alá fog tartozni. Másrészről Jeszenka Zoltán alpolgármester úrral
együtt alaposan körbejárva a kérdést, azt a megoldást látják jónak, ha a jelenleg két önállóan
működő intézményből egy új intézmény jönne létre. A két intézmény egy intézménnyé történő
integrálása részben költségmegtakarítást jelent, részben egy logikus egységgé válna a működés.
Az új intézményen belül intézményegységként működne az Óvoda és bölcsőde, a Család és
Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Idősek Nappali ellátása és az ellátottak étkeztetését
biztosító Centrál Konyha, éttermi funkció nélkül. A Kormány álláspontja értelmében a
könyvtári tevékenységet nem lehet kiszervezni, így ezen tevékenység az Óvoda és bölcsőde
intézményegység szakfeladataként fog szerepelni. Amennyiben a testület egyetért a javaslattal,
úgy további egyeztetésekre és pontosításra kell sort keríteni a Békés Megyei
Kormányhivatallal, aki az intézményi átszervezés jóváhagyására jogosult. Az új intézmény
vezetése egy intézményvezető kinevezésével valósulna meg. Az intézményi átszervezés
lebonyolításáig a jelenlegi két önálló intézmény vezetését a jelenleg megbízott két
intézményvezető látná el. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi megbízatásuk az intézményi
átszervezést megelőzően jár le, és nem lenne célszerű pályázatot kiírni a két intézmény vezetői
feladatainak ellátására, mindkét megbízott intézményvezető megbízatását meghosszabbítaná a
testület az intézményi átszervezés befejezéséig. Az önkormányzat jogi képviselőjével történő
egyeztetés alapján a megbízások meghosszabbításának nincs jogi akadálya. Kéri az
előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, észrevételeket,
esetleges javaslatokat. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő: Meglátása szerint megnyugtató, hogy a könyvtári tevékenység az
új intézmény részét fogja képezni, és nem kerül kiszervezésre a közművelődéssel együtt.
Pap István Tibor polgármester: Logikailag viszont a könyvtári tevékenység nem illeszkedik,
szervesen nem kapcsolódik az új intézmény egyik intézményegységének tevékenységéhez sem,
amely egy egységként fog a jövőben működni. A határozati javaslat értelmében a testület felkéri
a polgármestert az intézményi átszervezés haladéktalan elindítására. A Testület részéről ez egy
elvi döntés. Fontos hangsúlyozni, hogy az előkészítést illetően még további egyeztetések
szükségesek, de elkezdődhet a jogi szakemberekkel, a Kormányhivatallal az az érdemi munka,
amely az intézmények mielőbbi átszervezését eredményezi. Így a téma még mindenképpen a
testület elé kerül, és az egyeztetések függvényében végső döntést hoz a kérdésben.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az intézmények átszervezésével teljes mértékben egyetért. Az
átszervezést hamarabb meg kellett volna lépni, sajnos a veszélyhelyzet miatt erre nem
kerülhetett sor. Az intézmények vezetői a korábbi intézményvezetők nyugdíjba vonulása okán
határozott időre kerültek kinevezésre, megfelelő végzettség nélkül. Reméli, hogy amennyiben
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a testület felhatalmazza a polgármestert és a bizottságokat az átszervezéssel kapcsolatos
feladatok ellátására, a változás eredménnyel jár és a megfelelő szakképesítéssel rendelkező
személyt bízzák meg az új intézmény vezetésével, amelyhez szigorúan ragaszkodni fog.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért a képviselő úrral. Azért hosszabbítják meg az
intézmények vezetőinek megbízását, hogy lássák, hogyan fog kialakulni az új intézmény, és az
új intézmény tevékenységeihez igazodva írják ki a pályázatot, amelyben természetesen a
megfelelő végzettséget írják elő feltételként.
Kovács István képviselő: Az új intézmény szakfeladatai között nem fog szerepelni a
rendezvényszervezés, a mozi, a különböző kulturális tevékenységek. A közművelődési
tevékenységet a jövőben vállalkozás keretében végzik, tehát magánkézbe kerül? Pályázat kerül
kiírásra a közművelődési tevékenységek ellátására? Nagy igény van a lakosság részéről minél
több és minél színvonalasabb rendezvényekre. Hogy lesz erre a későbbiekben ráhatásuk, ha
kiszervezik a tevékenységet?
Pap István Tibor polgármester: A közművelődési intézményegységet ki kívánja szervezni
vállalkozásba. Amennyiben erre felhatalmazást kap, úgy a kiszervezés mielőbbi megvalósítása
érdekében megkezdik a szükséges lépéseket. A kiszervezésre több lehetőség van. Egyrészről
100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit vállalkozás látná el a feladatot, másrészről
részben önkormányzati tulajdonú nonprofit vállalkozás. Harmadrészről egy egyéni vállalkozót,
vagy teljesen független vállalkozást bíznának meg az önkormányzat kötelező feladatának
ellátásával. Az önkormányzat szerződést köt azzal a vállalkozással, aki vállalja a feladatellátást,
és abban rögzítik a feladat ellátásának jogi és anyagi feltételeit. Megvizsgálják, melyik
lehetőség a legkedvezőbb az önkormányzat szempontjából. A kötelező közművelődési
önkormányzati tevékenység ellátására normatív támogatás jár, emellett azonban az
önkormányzat a költségvetésből jelentős kiegészítést nyújt annak érdekében, hogy hatékonyan
lássák el a feladatot. Jelen ülésen felhatalmazást kér a testülettől az előkészítő munkálatok
megkezdésére, majd a kidolgozott javaslatokat a testület elé terjeszti, amelyből részletesen
kitűnik, hogy az egyes lehetőségek milyen feltételekkel járnak. Szeretné, ha Mezőhegyes
városban minél több, színvonalas és változatos kulturális rendezvény kerülne megrendezésre.
Úgy véli, a kiszervezés által nem fog sérülni ezen önkormányzati kötelező feladat-ellátás,
hiszen éppen azért kerülne kiszervezésre, hogy a feladatot minél hatékonyabban és
eredményesebben lássák el. Reményei szerint a kiszervezés által jobban rá lesznek kényszerítve
a feladat eredményesebb ellátására.
Kovács István képviselő: Azért is fontos a kérdés, mert számos olyan pályázat kerül kiírásra,
amelyre nagy eséllyel pályázhatnak olyan vállalkozások, amelyek közművelődési feladatot
látnak el. Kérdésként merül fel, hogy azon vállalkozások is pályázhatnak, amelyek újonnan
alakulnak, és nem rendelkeznek legalább 2-3 teljes lezárt üzleti évvel? Vagy esetlegesen 2-3
évnek el kell telnie, és saját forrásból kell biztosítani minden kiadást, ami a működéshez, és
esetlegesen a jövőbeni pályázati feltételekhez szükséges?
Pap István Tibor polgármester: Erről nincs információja, ellenben az önkormányzat jelenleg
is saját forrásból finanszírozza a közművelődési feladatok ellátását, semmiféle pályázati
támogatást nem vesz igénybe sem az önkormányzat, sem a jelenlegi intézmény. Pénzügyi
szempontból nem kerül kedvezőtlenebb helyzetbe az önkormányzat, ha vállalkozásba szervezi
ki a közművelődési feladat-ellátást. Mitykó Zsolt alpolgármester úr egyeztetett a Nemzeti
Művelődési Intézet Békés Megyei igazgatójával, aki a beszélgetés során elmondta, hogy ilyen
szervezeti struktúrában, ahogyan jelenleg az ÁMK Mezőhegyesen működik, már nem sok
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intézmény működik az országban. A közművelődési intézmények az országban nagyrészt már
régóta vállalkozási formában működnek. A környékben például Mezőkovácsházán, Orosházán
is vállalkozás látja el a közművelődési feladatokat, a legtöbb település kiszervezte ezen
önkormányzati feladatot és vállalkozói státuszban látja azt el. Vélhetően sokkal nagyobb
lehetőség áll egy vállalkozás előtt akár a pályázati támogatást, akár bármilyen más kulturális
tevékenység ellátására irányuló támogatást illetően. Egy vállalkozás számára motiváló lehet,
hogy egy-egy kulturális rendezvényt minél színvonalasabban szervezzen meg, hiszen abból
bevétele is származhat. Az önkormányzati feladat-ellátás a szerződésből adódóan
kötelezettséget ró a vállalkozásra, ellenben annak lehetnek pozitív gazdasági eredményei is.
Egyre inkább az a tendencia mutatkozik az országban, amelyhez igazodik a kormányzati döntés
is, hogy a közművelődés területén foglalkoztatottak kerüljenek át a Munka Törvénykönyve
hatálya alá, és a közművelődési kötelező önkormányzati feladat kerüljön kiszervezésre
vállalkozásba.
Krcsméri Tibor képviselő: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságnak
azzal a vállalkozással, amely el fogja látni a közművelődési feladatot, szorosan együtt kell
működnie. Bármilyen kulturális rendezvény esetén igénybe lehet venni a bizottság
szakembereinek a segítségét, szakértelmét, kikérni a véleményét. Esetleg érdemes lenne ezt az
elvárást írásban is rögzíteni a későbbiekben.
Pap István Tibor polgármester: Krcsméri Tibor képviselő úr javaslata és kérése, hogy a
közművelődési feladat-ellátási szerződésben rögzítsék majd az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság szerepét. Támogatja a javaslatot. A bizottság szerepe
felértékelődne a városi rendezvények kapcsán.
Magyar Tibor képviselő: A bizottság szerepvállalását a bizottságnak külön meg kell
tárgyalnia. Fontos tisztázni, egyeztetni, melyek azok a szerepek, amelyeket fel lehetne vállalnia
a bizottságnak, és csak azt követően rögzítsék a szerződésben. A bizottság szerepvállalása
semmi esetre sem jelentheti azt, hogy a bizottság látja el a közművelődési feladatokat.
Krcsméri Tibor képviselő: Ő nem arra gondolt, hogy a bizottság lássa el a közművelődési
feladatokat.
Magyar Tibor képviselő: Érti, hogy a képviselő úr, mire gondolt. Éppen ezért a bizottság
megtárgyalja, hogy pontosan milyen formában segítse a vállalkozást a közművelődési feladatok
ellátásában, és javaslatot tesz majd, hogy az milyen formában szerepeljen a szerződésben.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Egyetért Magyar Tibor képviselő úrral. Fontos, hogy a
bizottság döntsön a tekintetben, hogy milyen mértékben, milyen formában és mekkora anyagi
ráfordítással kíván részt vállalni a közművelődési feladatok ellátásában. Elsősorban lehetőséget
és helyszínt kell biztosítani a kulturális rendezvények megtartásához a különböző civil
kezdeményezések számára, semmi esetre sem szabad feltételeket szabni. A bizottság szerepét
abban látja, hogy előre rögzített keretek között segítse a vállalkozás munkáját a közművelődési
feladatok ellátásában, de semmi esetre sem vállalja fel a feladatok ellátását. Akár anyagi
segítséget is nyújthat, hiszen a bizottság minden évben összeállítja és elfogadja a
rendezvénytervet. Az előre be nem tervezett rendezvényekre ugyanakkor célszerű lett volna
egy alapot létrehozni, ahová akár a képviselői tiszteletdíjból lehetett volna felajánlásokat tenni.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem a rendezvények megszervezését, és a közművelődési
feladatok ellátását értette a javaslatában, csupán segítségnyújtásról lenne szó a bizottság
részéről.
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Pap István Tibor polgármester: Jelen ülésen egyelőre arról kell a testületnek döntést hoznia,
hogy felhatalmazza a polgármestert az intézményi átszervezés jogi lépéseinek az elindítására.
A következő alkalommal már a részletekről is tárgyalni fognak. A bizottság természetesen
együttműködhet a vállalkozással és kontrollt is gyakorolhat felette. A forrásokat illetően is
megállapodás születhet, hiszen többféle forrás is rendelkezésre állhat a közművelődés
működtetésére. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban
foglaltaknak megfelelően szervezze át az önkormányzat két önálló intézményét, a Mezőhegyesi
József Attila Általános Művelődési Központot és a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központot,
egy közös új integrált intézmény létrehozásával, azzal, hogy az intézményi átszervezés
teljeskörű lebonyolításáig a jelenlegi két önálló intézmény vezetését a jelenleg határozott időre
megbízott két intézményvezető lássa el, és megbízatásuk meghosszabbítása az intézményi
átszervezés befejezéséig szóljon, továbbá kérje fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti
intézményi átszervezés haladéktalan elindításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
49/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
Önkormányzati intézmények átszervezésének elindítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy átszervezi az önkormányzat két
önálló intézményét, a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központot és a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központot az alábbiak szerint, egy közös új integrált intézmény
létrehozásával:
1. A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központból kiszervezésre kerül a
Közművelődési Intézményegység, mely vállalkozásként fog tovább működni.
2. A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központból új intézmény jön létre,
egyfajta Humán Szolgáltató Központ, mely, a következő intézményegységekből fog
állni:
- Óvoda és bölcsőde – könyvtár szakfeladattal együtt
- Centrál konyha (éttermi funkció nélkül)
- a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megszűnő intézményből átkerül: a Család és
gyermekjóléti szolgálat valamint Idősek Nappali Ellátása (étkeztetés és házi
segítségnyújtás) szakfeladatok.
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megszűnik, mint önálló intézmény, és beolvad az
átalakult Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központba, illetve annak
jogutódjába.
Az intézményi átszervezés teljeskörű lebonyolításáig a jelenlegi két önálló intézmény
(Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ és Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ) vezetését a jelenleg határozott időre megbízott két intézményvezető látja el,
megbízatásuk meghosszabbítása az intézményi átszervezés befejezéséig szól.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a két megbízott intézményvezető kinevezési
okiratának fentiek szerinti módosításáról.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fenti intézményi átszervezés haladéktalan
elindításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában – kinevezések módosítása: 2020. július 27.
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4. napirendi pont: A József Attila ÁMK Centrál Étterem és Vendégház
Intézményegységének létszámcsökkentése
Pap István Tibor polgármester: A testület döntésének megfelelően, a 2020. évi belső
ellenőrzési tervben foglaltak szerint – a rendkívüli jogrend ideje alatt, a megfelelő biztonsági
előírások mellett – végrehajtották a Centrál Étterem és Vendégház belső ellenőrzését. Az
ellenőrzés mellett elkészült az intézményegység tételes leltározása.
Az ellenőrzés
eredményéről tájékoztatta a testület tagjait. A belső ellenőrzési jelentés eredménye
megindokolta a leltár elvégzését, valamint az intézményegység szakmai átvizsgálását.
Időközben a veszélyhelyzetre tekintettel döntést hozott az önként vállalt feladat, az éttermi
szolgáltatás szüneteltetéséről. A Centrált illetően olyan problémák merültek fel, amelyek
indokolttá teszik, és alátámasztják, hogy az intézményegység éttermi szolgáltatását
megszüntessék. Az éttermi szolgáltatás megszüntetése indokolttá teszi a Centrál létszámának
tevékenységarányos csökkentését. A Centrál jelenlegi létszáma jóval meghaladja a feladat
ellátásához szükséges foglalkoztatotti létszámot. A határozati javaslat értelmében a Centrál
intézményegység létszámát – amely a költségvetésben 18 fő, de a Centrál Intézményegység
vezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűnésével a jelenlegi létszám
17 fő – a testület 17 főről 12 főre csökkenti. A rendkívüli jogrend ideje alatt az említett
folyamatokról részletesen tájékoztatta a testületet. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye
van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A témáról a testület tagjai részletes tájékoztatást kaptak.
Indítványozza, hogy a testület a Centrál létszámának csökkentéséről név szerinti szavazással
döntsön.
Pap István Tibor polgármester: Van-e akadálya a név szerinti szavazás elrendelésének?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 22 . §-a értelmében a
testület név szerint szavaz a képviselők 1/4-ének indítványára és a testület esetenként a
képviselő-testület bármely tagjának javaslatára, vita nélkül, névszerinti szavazást rendelhet el.
Amennyiben tehát a testület ¼-e egyetért a név szerinti szavazással, elrendelésének nincs
akadálya.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A Centrál intézményegység létszámleépítése nem csak a
veszélyhelyzet miatt kialakult lecsökkent tevékenységi kör miatt indult el. A Centrál
átszervezésével, az éttermi szolgáltatás kiszervezésével kapcsolatosan már a veszélyhelyzet
kihirdetését megelőzően is több ízben tárgyalt a testület. Több ajánlatot is kaptak, és több
tájékoztatót is meghallgathattak a Centrál esetleges kiszervezéséről. A veszélyhelyzet annyiban
változtatott az elképzeléseiken, hogy a testület dönt az átszervezésről. A belső ellenőrzés során
feltárt problémák is alátámasztják, hogy kell a változás. Meglátása szerint nem kérdés, hogy a
helyzeten változtatni szükséges, aki ezzel nem ért egyet, aki úgy gondolja, hogy ezt az állapotot
fenn lehet tartani, felvállalhatja döntését. Amennyiben a határozati javaslatnak vannak olyan
pontjai, amelyekkel bárki nem ért egyet, úgy más formában kell dönteni arról, külön-külön is
meg lehet hozni a döntést.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő: Amit ő kifogásolt a Centrál esetében, 1 fő közalkalmazott
jogviszonyának megszüntetése már megtörtént, annak módjával nem értett egyet. A név szerinti
szavazást azért kéri, hogy legyen lehetőség egyértelműen véleményt nyilvánítani.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja Hegedűs Béla Tibor képviselő úrnak, hogy az
észrevételét tegye meg. Az előterjesztéshez annyi pontosítást kíván tenni, hogy az elfogadott
költségvetésben 18 fő szerepelt, míg az előterjesztésben 17 fő. A 17 fő a jelenlegi tényadatot
mutatja, tehát jelenleg 17 fő a Centrál létszáma. Az az 1 fő, akivel kapcsolatosan a képviselő úr
jelezte problémáját, már egy lezárult döntés, az nem képezi részét az előterjesztésnek, az ülés
témájának. Egyebek mellett ismert a képviselő úr ez irányú véleménye. Támogatja a név
szerinti szavazás megtartását, de jelen előterjesztés témája és a határozati javaslat nem arra
irányul, amit Hegedűs Béla Tibor képviselő úr kifogásolt. Amennyiben képviselő úr
kötelességének érzi megtenni észrevételét a témában, tegye meg, de a név szerinti szavazás nem
a kifogásolt témára fog irányulni.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Úgy véli, hogy a két téma között van összefüggés. Az említett
egy fő munkaviszonyának megszüntetésének a módjával nem értett egyet. Ezen 5 fő
elbocsátásával járó költségek is komoly összeget fognak jelenteni. Amennyiben az egy fő
jogviszonyának megszüntetését illetően megteszik azokat a jogi lépéseket, amelyeket nem
tettek meg, vélhetően ezen dolgozók jogviszonyának megszüntetésével járó költségek (így a
végkielégítések) sem terhelnék a költségvetést. Létszámcsökkentést úgy is el lehetett volna érni,
hogy az nem jár plusz költséggel az önkormányzatnak.
Pap István Tibor polgármester: Hegedűs Béla Tibor képviselő úr nem ért egyet azzal, hogy
Mezőfi Attilának, a Centrál Intézményegység vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát közös
megegyezéssel szüntették meg. Emellett arra utal, hogy amennyiben a jogviszony
megszüntetése nem ilyen formában történik, fegyelmi eljárás eredményeképpen, akár egy
büntető feljelentés nyomán – tekintettel arra, hogy jelentős mértékű hiányt tártak fel – a
felelősök felkutatásával nem kellene a munkaviszony megszüntetésével járó költségeket
kifizetni. A rendkívüli jogrend ideje alatt erről részletesen tájékoztatta a testület tagjait. A
testület tagjainak többsége egyetértett a jogviszony közös megegyezéssel történő
megszüntetésével. Hegedűs Béla Tibor képviselő úr már akkor jelezte, hogy nem ért vele egyet,
de a testület többsége egyetértett. Az intézményegység vezetője jogviszonyának megszüntetése
intézményvezetői hatáskör lett volna, de a téma súlyosságára tekintettel abban személyesen járt
el és tájékoztatta a testületet. A testület többsége elfogadta ezen döntést. Amennyiben Hegedűs
Béla Tibor képviselő úr véleménye lett volna többségben, és elindítják a szükséges eljárást,
elképzelhető, hogy anyagi szempontból jobban jár az önkormányzat, de vélhetően egy
hosszadalmas eljárás vette volna kezdetét, amely más jellegű, de szintén jelentős kiadást
eredményezett volna. Emellett az eljárás lezárásakor nem biztos, hogy a hiányt pótolni tudták
volna, hiszen nem garantált, hogy megtalálták volna a felelőst. A jogviszony megszüntetésére
irányuló közös megegyezésbe belefoglalták azt a fontos tényt, hogy a hiányt a munkavállaló
pénzben megtérítette. Ilyen módon az önkormányzatot hiány és kár nem érte. Természetesen
megvizsgálták azt a lehetőséget is, mi történik abban az esetben, ha egy másik utat választanak.
Annak a végeredményre jutását kilátástalannak látta volna, éppen a szabályozatlanság miatt,
amiért nem tudták volna felderíteni a tényleges felelősöket sem. A képviselő úr továbbra is
fenntartja a név szerinti szavazásra irányuló javaslatát?
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Igen, fenntartja.
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Dr. Szabados Éva aljegyző: Az önkormányzat nem tudta volna elkerülni a létszámleépítéssel
érintett 5 fő végkielégítésének kifizetését. Azok az emberek, akiknek megszűnik a
jogviszonyuk, semmiféle összefüggésbe nem hozhatóak a hiánnyal.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Meglátása szerint egy szakértői vizsgálat fel tudta volna tárni,
kik tehetők felelőssé a hiányért.
Kovács István képviselő: Minden testületi tag előtt ismert a belső ellenőrzési jelentés. A belső
ellenőrzés során feltárt hiány jogi útra történő terelése kapcsán azt is meg kell jegyezni, hogy
elképzelhető, ebben az esetben nem csak a személyi felelősséget állapították volna meg, hanem
a konyha üzemeltetőjének a felelősségét is. A konyha, az étterem szabályszerű működésében
és a műszaki feltételekben vannak hiányosságok. Jogi eljárás esetén elképzelhető, hogy még
alaposabb ellenőrzésre került volna sor, amely elképzelhető, hogy további hiányosságot tárt
volna fel. Amennyiben megállapítják, hogy a Centrál étterem és konyha nem felel meg az
üzemeltetési feltételeknek, úgy az önkormányzat került volna nehéz helyzetbe, akár be is
zárhatták volna a Centrál konyháját. Elképzelhető, hogy a Centrál konyha egy komoly
költségráfordítást igényelne.
Magyar Tibor képviselő: A Centrál Intézményegység vezetője jogviszonyának
megszüntetését az első napirendi pont kapcsán közvetetten érintették, tehát arról már nem
célszerű jelen napirendi pont kapcsán vitát nyitni. A testület egyhangúlag helyben hagyott
minden olyan polgármesteri döntést, amely a veszélyhelyzet alatt született. Ezen napirendi
témánál az intézményegység-vezető jogviszonyának megszűnéséről már nincs szó, ezért
javasolja – amennyiben nincs egyéb hozzászólás – döntsön a testület a feltett kérdésben.
Jeszenka Zoltán képviselő: E témát illetően több ízben egyeztettek az önkormányzat jogi
képviselőjével, Dr. Varga Imre ügyvéd Úrral. A Centrálnál többek között olyan probléma is
felmerült, hogy nem minden dolgozó írta alá a leltárfelelősségi nyilatkozatot, így ezen
felelősséget nem lehetne általánosságban kezelni, minden dolgozóra kiterjeszteni. Úgy véli,
hogy e kérdésben a legjobb tudása szerint járt el a testület.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a témát illetően további kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri a
képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a Testület a József Attila ÁMK Centrál
Étterem és Vendégház Intézményegységének létszámcsökkentése kérdéséről név szerinti
szavazással döntsön, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
50/2020.(VI.30.) Kt. számú határozat
Névszerinti szavazás elrendelése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 22. §.
(2) bekezdése alapján névszerinti szavazást rendel el annak eldöntésére, hogy a testület 2020.
július 1.-jétől a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem és
Vendégház Intézményegységének jelenlegi létszámát 17 főről a költségvetésben 12 főre
csökkentse tekintettel arra, hogy a Centrálban a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt
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a veszélyhelyzet alatt megszüntetett éttermi tevékenységet nem kívánja a jövőben sem
visszaállítani és üzemeltetni, a Centrál csak és kizárólag konyhaként és rendezvényházként
üzemel tovább, kérje fel a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetőjét, jelölje ki azon
dolgozókat, akiknek közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre kerül, annak kikötésével,
hogy a jogviszonyok megszüntetése és a megszüntetéskor a dolgozókat megillető járandóság,
végkielégítés kifizetése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
vonatkozó szabályainak figyelembe vételével kell megtörténjen, valamint kérje fel az ÁMK
intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a megszüntető okiratok fentiek szerinti
elkészíttetéséről, továbbá kérje fel a Hivatal pénzügyi – gazdálkodási csoportvezetőjét, hogy az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató és
rendeletmódosítás során e határozatot vegye figyelembe, és a rendeletmódosítást ennek
megfelelően készítse el.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: A névszerinti szavazás tárgya annak eldöntése, hogy a
testület 2020. július 1.-jétől a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Centrál
Étterem és Vendégház Intézményegységének jelenlegi létszámát 17 főről 12 főre csökkentse
tekintettel arra, hogy a Centrálban a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt a
veszélyhelyzet alatt megszüntetett éttermi tevékenységet nem kívánja a jövőben sem
visszaállítani és üzemeltetni, a Centrál csak és kizárólag konyhaként (ami kötelező feladat) és
rendezvényházként üzemel tovább, kérje fel a József Attila ÁMK megbízott
intézményvezetőjét, jelölje ki azon dolgozókat, akiknek közalkalmazotti jogviszonya
megszüntetésre kerül, annak kikötésével, hogy a jogviszonyok megszüntetése és a
megszüntetéskor a dolgozókat megillető járandóság, végkielégítés kifizetése a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó szabályainak
figyelembe vételével kell megtörténjen, valamint kérje fel az ÁMK intézményvezetőjét, hogy
gondoskodjon a megszüntető okiratok fentiek szerinti elkészíttetéséről, továbbá kérje fel a
Hivatal pénzügyi – gazdálkodási csoportvezetőjét, hogy az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató és rendeletmódosítás során e
határozatot vegye figyelembe, és a rendeletmódosítást ennek megfelelően készítse el.
Felkéri a jegyzőt a névszerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Pap István Tibor polgármester
„igen”
Jeszenka Zoltán alpolgármester
„igen”
Fekete Attila képviselő
„igen”
Hegedűs Béla Tibor képviselő
„nem”
Kovács István képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
„igen”
Tarkó Gábor képviselő
távol
Uj Zoltán képviselő
„igen”
A névszerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Pap István Tibor polgármester: A névszerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy
a képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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51/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
A József Attila ÁMK Centrál Étterem és Vendégház Intézményegységének
létszámcsökkentése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2020. július 1.-jétől a
Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Étterem és Vendégház
Intézményegységének jelenlegi létszámát 17 főről a költségvetésben 12 főre csökkenti
tekintettel arra, hogy a Centrálban a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt a
veszélyhelyzet alatt megszüntetett éttermi tevékenységet nem kívánja a jövőben sem
visszaállítani és üzemeltetni, a Centrál csak és kizárólag konyhaként (ami kötelező feladat) és
rendezvényházként üzemel tovább.
Felkéri a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetőjét, jelölje ki azon dolgozókat, akiknek
közalkalmazotti jogviszonya megszüntetésre kerül, annak kikötésével, hogy a jogviszonyok
megszüntetése és a megszüntetéskor a dolgozókat megillető járandóság, végkielégítés
kifizetése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) vonatkozó
szabályainak figyelembe vételével kell megtörténjen.
Felkéri az ÁMK intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a megszüntető okiratok fentiek
szerinti elkészíttetéséről.
Felkéri a Hivatal Pénzügyi – Gazdálkodási csoportvezetőjét, hogy az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató és rendeletmódosítás során e
határozatot vegye figyelembe, és a rendeletmódosítást ennek megfelelően készítse el.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Uj Zoltán képviselő: Igyekezett utánajárni, hogy egy ilyen helyzetben hogyan működhet a
felelősségre vonás. Egy éttermi szolgáltatás konyháján viszonylag gyakori (kéthetenkénti, akár
heti) rendszerességgel ellenőrző vizsgálatot végeznek, és ezzel küszöbölik ki, hogy rövid időn
belül nagyobb mértékű készlethiány halmozódjon fel. Ezen a területen óhatatlan, hogy ne
legyen hiány, de azt ezekkel a rendszeres vizsgálatokkal ki lehet küszöbölni. Hiány többféle
módon keletkezhet egy éttermi szolgáltatás esetén, és az viszonylag rövid időn belül
kialakulhat. A nagyobb éttermi szolgáltatók belső szabályzatban rögzítik a hiány kezelését,
amelyet a Centrál esetében nem tettek meg. Erre vonatkozóan nincs külön szabály. Amennyiben
gyakrabban kerülne sor leltározásra, úgy vélhetően nem alakul ki ekkora mértékű hiány.
Magyar Tibor képviselő 950 órakor távozott a rendkívüli testületi ülésről. Távozása nem
befolyásolta a képviselő-testület határozatképességét. A testület létszáma 7 főre csökkent.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Megérti a képviselő úr érvelését és elfogadja a testület döntését
a kérdésben. Ettől függetlenül szeretne elhatárolódni a témában a történtektől. Úgy véli, nem a
testület felelőssége a leltár és a leltárellenőrzések elvégzése. A Centrál Intézményegysége
vezetőjének a felelőssége a különböző problémák jelzése a felsőbb vezetés irányába. Ez a jelzés
vonatkozik a különböző működtetési, akár eszköz, felszerelési hiányosságokra is. Ezek a
jelzések, jelentések nem érkeztek meg sem a jelenlegi, sem a korábbi testület irányába. A
Centrál működtetési problémája régóta fennáll, sajnos az idő előrehaladtával súlyosbodott is a
helyzet.
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5. napirendi pont: Kilépés a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Központi Orvosi
Ügyeletből
Pap István Tibor polgármester: A központi orvosi ügyelet kérdése már a választásokat
követően a testület napirendjére került. Több tárgyalást is folytattak a központi orvosi ügyeleti
rendszer más formában történő működtetése, a jelenlegi rendszerből történő kilépés kapcsán. A
koronavírus járvány miatt azonban nagyobb előrelépés nem történt. Nemrégiben
Mezőkovácsháza Város polgármesterétől kaptak ajánlatot a központi orvosi ügyelet ellátására.
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása arra kérte, hogy még várjanak a mezőkovácsházai
ajánlat elfogadásával, tekintettel arra, hogy július elejéig összeállítják az Ő ajánlatukat is. Úgy
véli, a két ajánlat valamelyike meg fog felelni a testületnek. Fontos, hogy a testület kinyilvánítsa
szándékát a központi orvosi ügyeleti rendszer változása és a jelenlegi rendszerből kilépés
kapcsán. Ennek érdekében készült jelen előterjesztés, amelyben a testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy ki kíván lépni a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által működtetett
kunágotai székhelyű Központi Orvosi Ügyeleti rendszerből. Reméli, hogy a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulása tud olyan ajánlatot tenni, amely által az orvosi ügyeleti ellátás
továbbra is a Társuláson belül valósul meg, csak nem kunágotai központtal, hanem Mezőhegyes
szempontjából egy közelebb eső településen és lényegesen kedvezőbb anyagi feltételekkel.
Kéri a testületet, hogy a határozati javaslattal értsen egyet, ezzel jelezve a kilépési szándékot.
Több ízben egyeztetett Varga Gusztáv úrral, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása
elnökével, aki minden alkalommal készséges volt, megértette a problémát, és ígéretet tett arra,
hogy a problémára megoldást fog találni. Ennek azonban már legalább 9 hónapja. Fontos, hogy
legyen írásos nyoma a testület szándéknyilatkozatának, egyfajta nyomásgyakorlás a rendszerre,
konkrét lépésekkel. A mezőkovácsházai és az orosházai ajánlat mellett van még lehetőség a
csongrád-csanád megyei településekkel történő kooperáció keretében, a piacon lévő
szolgáltatók bevonásával megvalósítani egy központi orvosi ügyeletet. Egy szolgáltatótól
szóbeli ajánlatot kaptak, ezáltal megvalósítható lenne a központi orvosi ügyelet akár
mezőhegyesi központtal is. Vélhetően azonban ez a megoldás járna a legnagyobb költséggel.
Kéri, akinek az előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kovács István képviselő: Amennyiben a központi orvosi ügyelet kérdésében átlépik a
megyehatárt, nem fognak belelépni ugyanabba a hibába, mint Kunágota vonatkozásában, hogy
messze kell eljárni, vagy messziről fog érkezni orvosi segítség a szolgáltatást igénybe
vevőkhöz? Az orvosi ügyeleti ellátás mellett még egy nagy probléma, amellyel foglalkoznia
kellene a testületnek, az a gyógyszertár nyitvatartásának a kérdése. Nincs lehetőség arra, hogy
az önkormányzat megállapodást kössön a gyógyszertár ügyeleti nyitva tartása vonatkozásában?
Az orvosi ügyelet által kiírt gyógyszereket a lakosság nem tudja kiváltani, mert nincs hétvégi
ügyeleti nyitva tartás a gyógyszertárban.
Pap István Tibor polgármester: Azt szeretné, ha a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással
tudnának egy olyan megállapodást kötni, amelynek eredményeképpen a központi orvosi
ügyelet központja Mezőhegyesen, vagy hozzá a lehető legközelebb lenne, és ne kelljen attól
tartani, hogy a betegeket Makóra irányítják át. A Csongrád-Csanád megyei települések számára
szintén éppen az a probléma, hogy messze van Makó, ezért próbálnak Mezőhegyessel
együttműködve olyan megoldást találni, amely ezen problémát küszöbölné ki és közelebb
kerülne a központ. Úgy véli, hogy ez a megoldás is egy járható út lenne. Egy jól működő
központi orvosi ügyeleti rendszernek egyébiránt rendelkeznie kellene olyan
gyógyszerkészlettel, amelyből biztosítható a lakosság számára az ügyeletes orvos által kiírt
gyógyszer. A gyógyszertár nyitva tartásának kérdése az önkormányzattól független, mivel a
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gyógyszertári ellátás nem tartozik az önkormányzat kötelező feladat-ellátásai közé, ezért nem
írhatják elő a gyógyszertár ügyeleti nyitva tartását sem. Esetlegesen tárgyalásokat
folyatathatnak és kérhetik a gyógyszertár üzemeltetőjét a hétvégi ügyelet bevezetésére, de mivel
nem kötelező feladata az önkormányzatnak, elő nem írhatják azt. Az orvosi ügyelet
gyógyszerellátásának kérdése fontos szempont lesz, amikor a testület a központi orvosi ügyelet
kérdésében fog döntést hozni. Emellett a döntésnél további fontos szempont, hogy minél
közelebb valósuljon meg az orvosi ellátás, és minél költséghatékonyabban. Jogos Kovács István
képviselő úr felvetése, ellenben arra kellene törekedni, hogy olyan orvosi ügyeleti ellátásuk
legyen, amely által a szükséges gyógyszerkészletet is biztosítani tudják.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a kérdést illetően, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület jelezze kilépési szándékát a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által működtetett
kunágotai székhelyű Központi Orvosi Ügyeletből, és mivel a Dél-Békési Kistérség Többcélú
Társulásával 2015. március 6.-án kötött feladat-ellátási szerződés 4.1 pontja értelmében a
felmondási idő 3 hónap, ezért a kilépés tervezett ideje legkorábban 2020. szeptember 30. napja,
legkésőbb 2020. december 31. napja lehet, azzal a kiegészítéssel, hogy közös megegyezés
esetén a megegyezésnek megfelelő időpontban szűnik meg a szerződés, és kérje fel a
polgármestert, hogy írásban, indokolással ellátva juttassa el a felmondást a másik félhez,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
52/2020. (VI.30.) Kt. számú határozat
Kilépés a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Központi Orvosi Ügyeletből
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jelzi kilépési szándékát a DélBékési Kistérség Többcélú Társulása által működtetett kunágotai székhelyű Központi Orvosi
Ügyeletből.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával 2015. március 6.-án kötött feladat-ellátási
szerződés 4.1 pontja értelmében a felmondási idő 3 hónap, ezért a kilépés tervezett ideje
legkorábban 2020. szeptember 30. napja, legkésőbb 2020. december 31., azzal a
kiegészítéssel, hogy közös megegyezés esetén a megegyezésnek megfelelő időpontban szűnik
meg a szerződés.
Felkéri a polgármestert, hogy írásban, indokolással ellátva juttassa el a felmondást a másik
félhez.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
6. napirendi pont: Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés
meghosszabbítása
Pap István Tibor polgármester: A téma az előző napirendi ponthoz szervesen kapcsolódik,
hiszen annak okán, hogy a központi orvosi ügyelet székhelye Kunágotán van, indokolttá vált
Mezőhegyesen az elsősegélynyújtó hely létrehozása és működtetése. Az elsősegélynyújtó hely
működtetése a lakosság egészségügyi ellátása szempontjából rendkívül fontos, ellenben az
önkormányzatnak rendkívül komoly saját erő ráfordítást jelent, havi nettó 1.444.000,- Ft-ot.
Addig, amíg egy sokkal hatékonyabb és költségtakarékosabb orvosi ügyeleti ellátást nem
tudnak biztosítani a településen, hosszabbítsák meg az Alföld Ambulance Kft-vel kötött
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szolgáltatási szerződést. A határozati javaslat értelmében 2020. szeptember 30. napjáig
hosszabbítaná meg a testület a szerződést a Kft.-vel, bízva abban, hogy addigra sikerül
megoldást találni a központi orvosi ügyeleti ellátás kérdésére. Ennyi idő vélhetően elegendő
lesz arra, hogy amennyiben egy kedvező ajánlatot kapnak akár Mezőkovácsháza, akár Orosháza
részéről, az önkormányzat ki tudjon lépni a jelenlegi központi orvosi ügyeleti rendszerből és
megtegye a szükséges jogi és adminisztratív lépéseket az új központi orvosi ügyeleti
rendszerhez történő csatlakozás érdekében. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel további
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
Alföld Ambulance Kft.-vel a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám - jelenleg Hild J. u. 5. szám alatti ingatlanban létesített Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére kötött
szolgáltatási szerződést - mely 2020. június 30.-ával lejár –2020. szeptember 30.-áig
hosszabbítsa meg, azzal, hogy a szolgáltatási díj 2019. március 1.-jétől havi nettó 1.444.000,Ft, a szolgáltatásnyújtás helye jelenleg Mezőhegyes, Hild J. u. 5. szám, a szerződés egyéb
feltételei változatlanok maradnak, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
53/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Alföld Ambulance Kft.-vel
(székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) a
Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám - jelenleg Hild J. u. 5. szám - alatti ingatlanban létesített
Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére kötött szolgáltatási szerződést - mely
2020. június 30.-ával lejár –2020. szeptember 30.-áig meghosszabbítja.
A szolgáltatási díj 2019. március 1.-jétől havi nettó 1.444.000,-Ft (a szolgáltatás a
tevékenység jellegére tekintettel ÁFA mentes), a szolgáltatásnyújtás helye jelenleg
Mezőhegyes, Hild J. u. 5. szám, a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően kösse meg a szerződésmódosítást a
Kft.-vel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. július 5.
7. napirendi pont: A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes városban a háziorvosi, a gyermekorvosi és a
fogorvosi ellátás egy fogorvosi és egy háziorvosi ellátás kivételével vállalkozói formában
valósul meg. A II. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásának ellátására –
helyettesként – megbízási szerződést kötött a testület Balla Szilárd doktor úrral, azzal a
megállapodással, hogy a háziorvos a lehetőségeihez mérten minél hamarabb elindítja a
vállalkozóvá válását. A doktor úr vállalkozóvá válása már folyamatban van. Az I. számú
fogorvosi körzet fogorvosi feladatait Dr. Marzan Mária Renáta jelenleg közalkalmazotti
státuszban látja el. Célja, hogy a városban minden orvosi státusz vállalkozói formában kerüljön
betöltésre. Amellett, hogy egységesíteni kívánja az egészségügyi ellátást – az ellátás formáját
illetően – fontos megjegyezni, hogy az érintett fogorvosi körzet feladatainak közalkalmazotti
státuszban történő ellátása komoly költséget jelent éves szinten az önkormányzatnak. Dr.
Marzan Mária Renáta több ízben ígéretet tett arra, hogy elindítja a vállalkozóvá válását, de az
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ígéretek ellenére előrelépés az ügyben nem történt. A legfrissebb információ a kérdést illetően,
hogy Dr. Marzan Mária Renáta a mai nap folyamán, közvetlenül az ülést megelőzően
személyesen jelezte, hogy a korábbi munkahelyéről Aradról egy jobb ajánlatot kapott, ezért
nem kívánja a jövőben Mezőhegyesen ellátni a körzet fogorvosi feladatait. 2020. július 31.
napjáig tudja a doktornő vállalni a feladat-ellátást. Ennek megfelelően annyiban kívánja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot módosítani, hogy az I. számú fogorvosi körzet
fogorvosának és a fogászati asszisztensének közalkalmazotti jogviszonyát július 31. napjáig
hosszabbítaná meg, az eredetileg javasolt 2020. szeptember 30. nap helyett. A vállalkozóvá
válásra irányuló kéréssel nem az volt a szándéka, hogy a doktornő elmenjen Mezőhegyesről.
Az önkormányzatnak sokkal egyszerűbb és költséghatékonyabb lett volna, ha a doktornő
Mezőhegyesen marad és vállalkozóként látja el a feladatot. Ugyanakkor tiszteletben tartja a
doktornő döntését, mert Aradon magasabb fizetést kaphat és számára az kényelmesebb
megoldás is egyben. Mindezek ismeretében a következő lépés, hogy az I. számú fogorvosi
körzet fogorvosi feladatainak ellátására egy új fogorvost keressenek. Kéri, akinek a témával
kapcsolatosan kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A fogorvosi asszisztens
vonatkozásában is egy hónappal hosszabbít szerződést a testület?
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a kérdést. Mivel a doktornő közvetlenül az ülést
megelőzően jelezte a szándékát, így az asszisztens kérdését még nem gondolta át. Azonban
továbbra is arra törekszik, hogy az I. számú fogorvosi körzetet vállalkozói státuszban töltsék
be. Amennyiben ez sikerrel jár, úgy elképzelhető, hogy az új fogorvosnak asszisztensre is
szüksége lesz.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Korábban a legtöbb helyettesítést vállaló fogorvos esetében
szükség volt asszisztensre is, így vélhetően a jelenlegi asszisztens esetében is ez fog történni.
Egyelőre a fogorvosi asszisztens jogviszonya is 2020. július 31. napjáig kerülne
meghosszabbításra. Az elkövetkezendő időben megpróbálnak fogorvost találni a feladat
ellátására.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, hogy mind a fogorvos, mind a fogorvosi
asszisztens munkaszerződését 1 hónappal, azaz 2020. július 31. napjáig hosszabbítsa meg a
testület. A doktornő a jövőben Aradon folytatja munkáját, az asszisztenst pedig be tudják
ajánlani annak a vállalkozó fogorvosnak, aki – remélhetőleg rövid időn belül – Mezőhegyesen
a jövőben el fogja látni az I. számú fogorvosi körzet feladatait.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az nem merült fel lehetőségként, hogy Dr. Marzan Mária
Renáta fogorvosnak magasabb bért ajánlanak, annak érdekében, hogy ne menjen el Aradra, és
ezáltal zökkenőmentesen biztosítani tudják a fogorvosi feladat-ellátást?
Fekete Attila képviselő: Az önkormányzat érdeke az, hogy vállalkozó orvos lássa el a
feladatot, de a doktornő nem kívánja kiváltani a vállalkozást.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A legfontosabb az lenne, hogy biztosítsák a kötelező feladatellátást a lakosság egészségi állapotának védelme érdekében. Mi történik abban az esetben, ha
nem találnak új fogorvost a feladat ellátására? Meddig nem lesz fogorvos abban a körzetben
Mezőhegyesen?
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Pap István Tibor polgármester: A doktornő úgy nyilatkozott, hogy a mezőhegyesi I. számú
fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátása számára nem pénzkérdés, mivel szeret
Mezőhegyesen dolgozni, és szívesen látja el a betegeket. Tájékoztatta a doktornőt, hogy
amennyiben nem váltja ki a vállalkozást, úgy az önkormányzat kénytelen lesz a közalkalmazotti
bérét csökkenteni, tekintettel arra, hogy a NEAK finanszírozás nem fedezi a körzet feladatellátásának költségeit. A doktornő így is vállalta volna a feladatot. Időközben azonban úgy
döntött, hogy a jobb ajánlat fejében máshol vállal feladat-ellátást. A testület mintegy 100 millió
Ft hiánnyal fogadta el a város 2020. évi költségvetését, és 14 millió Ft az idei adóelvonás
összege, ezért rendkívül fontos, hogy a jövőre nézve költséghatékony gazdálkodást
folytassanak. Ennek egyik lépése, hogy minden egészségügyi körzet vállalkozói formában
kerüljön ellátásra.
Uj Zoltán képviselő: A megüresedett fogorvosi praxist eredendően úgy kell meghirdetni, hogy
azt vállalkozó fogorvossal kívánja betölteni a Testület.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Rendkívül nehéz orvost
találni, bármely területről is legyen szó.
Uj Zoltán képviselő: Az eddigiekben még ha nehezen is, de minden esetben sikerült orvost
találni.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület határozott időre, 2020. július 1. napjától 2020. július 31. napjáig,
változatlan feltételekkel hosszabbítsa meg Dr. Marzan Mária Renáta fogorvos és Harcsás
Ferencné fogászati asszisztens közalkalmazotti jogviszonyát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
54/2020. (VI.30.) kt. számú határozat
A fogorvos és a fogászati asszisztens kinevezésének módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, úgy döntött, hogy
határozott időre, 2020. július 1.-jétől 2020. július 31.-éig, változatlan feltételekkel
meghosszabbítja Dr. Marzan Mária Renáta fogorvos (5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 1.)
és Harcsás Ferencné fogászati asszisztens (6914 Pitvaros Deák F. u. 16/A) közalkalmazotti
jogviszonyát.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okiratok fentiek szerinti
módosításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. július 1.
8. napirendi pont: A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai
fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői
ajánlattételre felkért cégek kiválasztásáról
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1. szám
alatti 891 hrsz-ú önkormányzati épület felújítására a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító
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számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat keretében nyert támogatást.
Előzetes felmérés alapján a pályázaton elnyert forrás – vélhetően – elegendő lesz a
megvalósításra. Több megbeszélést, tárgyalást követően jutottak arra az elhatározásra, hogy az
önkormányzat megvalósítja a beruházást. Az elhatározás megerősítése érdekében indikatív
árajánlatokat is kértek. Annak érdekében, hogy a felújítás minél hamarabb megkezdődhessen,
minél hamarabb ki kell írni a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást. Nyílt eljárással
folytatják le az építőipari kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást úgy, hogy legalább öt
gazdasági szereplőnek egyidejűleg, közvetlenül írásban küldik ki az akkreditál közbeszerzési
szakértő által összeállított ajánlattételi felhívást. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Uj Zoltán képviselő: Az előterjesztés és a határozati javaslat tartalmazza azokat a gazdasági
szereplőket, akiket ajánlattételre kér fel a testület. A gazdasági szereplők között nincs
mezőhegyesi vállalkozó. Úgy véli, hogy lehetőséget kell biztosítani mezőhegyesi
vállalkozásnak is az ajánlattételre, majd eldönti, hogy élni fog-e a lehetőséggel, avagy sem.
Javasolja, hogy a kivitelezői munkák elvégzésére irányuló ajánlattételi felhívását küldje meg a
testület az Angyalsziget Kft-nek is. Ne érje az a vád a testületet, hogy még csak lehetőséget sem
biztosított mezőhegyesi vállalkozásnak a beruházásban történő részvételre.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az Angyalsziget Kft. egyike azon
cégeknek, akiktől indikatív árajánlatot kértek. A Kft. készséggel vállalta a felmérést és az
árajánlat elkészítését. A Kft. az indikatív ajánlat alapján – de attól függetlenül is – úgy
nyilatkozott, hogy egyrészről kapacitás hiányában, másrészről a Kft. által előzetesen számított
tényleges felújítási költség ismeretében, nem kíván részt venni a közbeszerzési eljárásban. Egy
ajánlattétel elkészítése, összeállítása komoly műszaki-szakmai munkát igényel, és mivel a Kft.
előtt ismert a felújítás várható költsége, és a pályázaton erre a célra rendelkezésre álló összeg,
nem kíván energiát beleölni az ajánlattétel elkészítésébe sem.
Pap István Tibor polgármester: A meghívott 5 gazdasági szereplőből hány gazdasági
szereplőnek kell érvényes ajánlatot adnia, hogy eredményes legyen az eljárás?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A jogszabály értelmében egyetlen
érvényes ajánlat esetén is lehet hirdetni nyertes ajánlattevőt. A gyakorlatban legalább kettő
érvényes ajánlatot várnak el. Célszerű olyan cégeket meghívni, akik alkalmasak a feladat
ellátására, képesek és hajlandóak ajánlatot tenni. Fontos megjegyezni, hogy a közbeszerzési
eljárást alakilag és tartalmilag egy újbóli felülvizsgálati eljárásnak vetik alá, függetlenül attól,
hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság nem emel kifogást az eljárás szabályszerű lefolytatása
ellen. A Magyar Államkincstár úgynevezett SSO eljárás keretében az egész közbeszerzési
eljárást ellenőrzés alá vonja. Amennyiben ezek a felülvizsgálatok nem tárnak fel
szabálytalanságot, csak azt követően köthető meg a szerződés a nyertes gazdasági szereplővel.
Mindaddig ezen közbeszerzések feltételes közbeszerzésként indulnak.
Pap István Tibor polgármester: Az eddigi tapasztalatok alapján a Miniszterelnökség sem
támogatja azokat a beruházásokat, ahol a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során
csupán egy érvényes ajánlat van. Ő is azt támogatja, ha egy-egy eljárás során több érvényes
ajánlat érkezzen, mert csupán egy érvényes ajánlat esetén felmerülhet a gyanú, hogy nem tiszta
az eljárás. Szeretné, ha több érvényes ajánlat érkezne be és azt érdemben el tudnák bírálni. A
közbeszerzési eljárás során minimum 5, de annál több gazdasági szereplő is meghívható?
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Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Igen, legalább 5 gazdasági szereplőt
kell meghívni, de a jogszabály nem ír elő felső határt a meghívott gazdasági szereplők esetében.
Nincs akadálya annak, hogy újabb gazdasági szereplő kerüljön meghívásra az eljárásban.
Pap István Tibor polgármester: Egyetértve Uj Zoltán képviselő úr felvetésével javasolja,
hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői ajánlattételre a határozati
javaslatban szereplő 5 gazdasági szereplő mellett a testület hívja meg az Angyalsziget Kft-t is.
A Kft. eldönti, élni fog-e az ajánlattal, ez esetben a testület pedig eggyel több érvényes ajánlatot
bírálhat el. Emellett nem érheti a testületet az a vád, hogy nem ad lehetőséget mezőhegyesi
vállalkozónak az eljárásban való részvételre. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel további 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” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői
ajánlattételre kérje fel alábbi cégeket: Iványi Építőmester Kft.; Polyák Pál egyéni vállalkozó;
KOMLÓSBAU Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft.; SOL-ÉP-TEK Építőipari Kft.; RENDMOBIL Építőipari és Szolgáltató Kft.; és az Angyalsziget Kft., kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
55/2020. (VI. 30.) Kt. számú határozat
A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői ajánlattételre felkért
cégek kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési
eljárásában kivitelezői ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel:
1. Iványi Építőmester Kft. 5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. fsz. 1.
2. Polyák Pál egyéni vállalkozó 5931 Nagyszénás, Munkás u. 40.
3. KOMLÓSBAU Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft. 5919 Pusztaföldvár, Hunyadi
u. 45.
4. SOL-ÉP-TEK Építőipari Kft. 6630 Mindszent, Ady E. u. 13.
5. REND-MOBIL Építőipari és Szolgáltató Kft. 6767 Ópusztaszer, Árpád u. 39.
6. Angyalsziget Kft. 5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 27.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
9. napirendi pont: A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes
leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat közbeszerzési
eljárásában kivitelezői ajánlattételre felkért cégek kiválasztásáról
Pap István Tibor polgármester: A pályázat célja Mezőhegyes szegregációs területének
részbeni felújítása, közbiztonság javítása és belterületen szociális bérlakások építése,
amelyekbe a szegregációs területen élő családok költözhetnek be. Jelen ülésen a bérlakások
építési munkáit elvégző kivitelező kiválasztására irányuló eljárást kell megkezdeni azzal, hogy
ajánlattételre öt építőipari gazdasági szereplőt kérnek fel. A közbeszerzési eljárást a gazdasági
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szereplők ajánlattételi felhívásával tudják megkezdeni. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan
kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Uj Zoltán képviselő: Hasonló a véleménye, mint az előző napirend kapcsán. Javasolja, hogy a
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek
integrált fejlesztése” pályázat közbeszerzési eljárásában ajánlattételre kérje fel a testület az
Angyalsziget Kft-t is.
Pap István Tibor polgármester: Ebben az esetben sem tudhatják, hogy az Angyalsziget Kft.
élni fog-e a lehetőséggel, de nem érheti az a vád a testületet, hogy nem ad lehetőséget
mezőhegyesi vállalkozásnak a projektben való részvételre. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009
azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat
közbeszerzési eljárásában kivitelezői ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel: Civil Expert
Mérnökiroda Kft.; Polyák Pál egyéni vállalkozó; KOMLÓSBAU Generálkivitelező és
Fővállalkozó Kft.; SOL-ÉP-TEK Építőipari Kft.; REND-MOBIL Építőipari és Szolgáltató Kft.;
Angyalsziget Kft. 5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 27., kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
56/2020. (VI. 30.) Kt. számú határozat
A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése” pályázat közbeszerzési eljárásában kivitelezői
ajánlattételre felkért cégek kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009
azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat
közbeszerzési eljárásában kivitelezői ajánlattételre az alábbi cégeket kéri fel:
1. Civil Expert Mérnökiroda Kft. 1143 Budapest, Stefánia u. 9. fsz. 3.
2. Polyák Pál egyéni vállalkozó 5931 Nagyszénás, Munkás u. 40.
3. KOMLÓSBAU Generálkivitelező és Fővállalkozó Kft. 5919 Pusztaföldvár, Hunyadi
u. 45.
4. SOL-ÉP-TEK Építőipari Kft. 6630 Mindszent, Ady E. u. 13.
5. REND-MOBIL Építőipari és Szolgáltató Kft. 6767 Ópusztaszer, Árpád u. 39.
6. Angyalsziget Kft. 5820 Mezőhegyes, Munkácsy u. 27.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
10. naprendi pont: A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez
kapcsolódó 753/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyes és Csanádpalota közötti kerékpárút
megvalósítására irányuló pályázat konzorciumban valósulhat meg. A konzorcium vezetője a
kerékpárút Békés megyei szakaszának a vonatkozásában a Békés Megyei Önkormányzat. A
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projekt tervezett befejezési ideje 2021. december 31., amelyet figyelembe véve az előkészítő
munkálatokkal időben vannak. Reális az esélye annak, hogy még az idei évben
megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Ez a projekt mind a térség, mind a város
szempontjából egy nagyon fontos beruházás. A kerékpárút önkormányzati területen valósulhat
meg, de mind belterületen, mind külterületen idegen tulajdonú ingatlant is érint a beruházás.
Az érintett ingatlanokat meg kell vásárolnia az önkormányzatnak. Jelen ülésen a 753/1 hrsz-ú
magántulajdonban lévő ingatlan megvásárlásáról kell döntenie a testületnek. Az ingatlan
tulajdonosai Grantner Hajnalka és Grantner Eduárd. Az ingatlan a volt kapcsolóház környékén
található. Az ingatlan tulajdonosai autómosó beruházás megvalósítása érdekében vásárolták
meg a volt kapcsolóház körüli területeket. Komoly tárgyalásokat folytattak az ingatlan
tulajdonosaival. Az önkormányzat csereingatlant ajánlott fel, illetve ajánlatot tett az ingatlan
megvásárlására. Tekintettel arra, hogy amennyiben nem születik megállapodás az ingatlan
tulajdonosaival, úgy a kerékpárút építési projekt előkészítő munkálataival nem tudnak tovább
lépni, lelassul a folyamat. Időközben a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő üggyé nyilvánította a Mezőhegyes és Csanádpalota
közötti kerékpárút megvalósítását. Ez a státusz megkönnyíti és felgyorsítja a projekt
előkészítési, engedélyezési folyamatát. Ezen ingatlan esetében, amennyiben nem születne
megállapodás a tulajdonosokkal, úgy kisajátításra is lehetőség van, ez azonban egy
hosszadalmas eljárás. Próbáltak megállapodni a tulajdonosokkal, ennek érdekben elkészíttették
az ingatlan értékbecslését, amelyben az ingatlan forgalmi értékét az ingatlanforgalmi szakértő
bruttó 1.500.000,- Ft-ban állapította meg. A tulajdonosok elfogadták ezt a vételárat. Úgy véli,
hogy ez az összeg az érintett ingatlanért magas ár, ellenben az ingatlanforgalmi szakértő
ilyenkor összehasonlító elemzést végez és arányosít a környező ingatlanok értékét illetően.
Emellett az utóbbi időben több önkormányzati ingatlant is sikerült értékesíteni a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-nek, amely ingatlanok értékéhez viszonyítva ezen ingatlan
értéke átlagosnak tekinthető. Örvendetes azonban, hogy a beruházás megvalósítása érdekében
megvásárolt ingatlanok vételára elszámolható a projekt keretében, az nem az önkormányzat
költségvetését fogja terhelni. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Fekete Attila képviselő: Az ingatlan értékesítése mennyiben befolyásolja Grantner Hajnalka
és Grantner Eduárd autómosó megvalósítására irányuló terveit? Jó lenne, ha mihamarabb
felépülne az autómosó is a városban.
Pap István Tibor polgármester: Korábban az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adott
ki a beruházással kapcsolatosan. Amennyiben az önkormányzat korábban meg tudta volna
vásárolni a 753/1 hrsz-ú ingatlant, úgy biztosítottak volna a vállalkozó részére közterületen
olyan területet, ahol parkolót tudott volna kialakítani. Az építéshatóság a vállalkozó által
benyújtott műszaki tartalommal nem engedélyezte parkoló megépítését a vállalkozó saját
ingatlanán, ezért lett volna szükség plusz területre. Ezzel a felajánlással azonban a vállalkozó
nem élt. A vállalkozó részéről szükség volt a műszaki terv módosítására. Csökkentették a
műszaki terv tartalmát a saját tulajdonú területnek megfelelően, hogy a parkoló a saját tulajdonú
ingatlanon kapjon helyet. Ezzel a saját beruházásuk megvalósításának nincs akadálya, ez az
ingatlanvásárlás nem befolyásolja a megvalósítást. Tudomása szerint a megvásárolt ingatlan
nem került volna beépítésre, arra műszaki tartalmat nem terveztek. Miután korábban nem tudtak
megállapodni, a műszaki tartalmat annyiban módosították, hogy bizonyos elképzeléseket
kivettek a műszaki tervből, de maga az autómosó beruházás megvalósítható.
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Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Információja szerint az autómosó
műszaki dokumentációi elkészültek, jelenleg a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés folyik,
mert a vállalkozó soknak tartja a közműfejlesztési szolgáltatási díjakat. Ezen díjakat azonban
jogszabály írja elő. Ez az eljárás hátráltatja jelenleg a beruházás megvalósítását, ezért több ízben
került sor a műszaki tartalom módosítására. A 753/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az
értékbecslésben megállapított árnál alacsonyabb összeget a vállalkozó nem fogad el, arra
hivatkozással, hogy az eddigi eljárások is nagymértékben terhelték a vállalkozást, így a
beruházás megvalósítását. A telekalakítási eljárás nem akadályozta a projekt előkészítésének a
folyamatát, hiszen az már 2019. évben megtörtént. Ugyanebben az évben kiadta polgármester
úr a tulajdonosi hozzájárulást, és a jegyző úr a szakhatósági hozzájárulást is. Nem az
önkormányzat tehető felelőssé azért, mert nem a vállalkozó által elképzelt ütemben haladt a
beruházás. A megvásárolandó 753/1 hrsz-ú ingatlan közműsávként fog szolgálni – a Jókai utca
kiszélesítése mellett – amelyet a tervezők már most figyelembe vesznek. Az autóbuszváró az
autómosó beruházás miatt áttelepítésre kell, hogy kerüljön, amelynek költsége a projekt keretén
belül megoldható.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosító számú, „Mezőhegyes –
Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444
és 4434 jelű utak kereszteződésében körforgalom kialakítása” című pályázat megvalósítása
érdekében vásárolja meg Grantner Hajnalka és Grantner Eduárd tulajdonát képező Mezőhegyes
753/1 hrsz-ú, 547 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant, bruttó
1.500.000,- vételáron, azzal, hogy a kiadás fedezete az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének céltartaléka, valamint hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a pályázat
előkészítése érdekében írja alá a meghatározott vételáron a 753/1 hrsz-ú ingatlan
megvásárlására készített adásvételi szerződést, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
57/2020. (VI. 30.) Kt. számú határozat
A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 753/1
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosító számú,
„Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények
építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körforgalom kialakítása” című pályázat
megvalósítása érdekében dönt a Grantner Hajnalka és Grantner Eduárd (5820 Mezőhegyes,
Molnár C. Pál lakótelep 5/B. II/8.) lakosok tulajdonát képező Mezőhegyes 753/1 hrsz-ú, 547
m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan megvásárlásáról.
Az ingatlan vételárát bruttó 1.500.000-Ft-ban határozza meg.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének céltartaléka.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat előkészítése érdekében írja alá a
meghatározott vételáron a 753/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására készített adásvételi szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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11. napirendi pont: „Mezőhegyes orvosai” emlékhely közterületi elhelyezéséről
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Kovács István képviselő urat, a RETRO Mezőhegyes
csoport képviselőjét, ismertesse a csoport elképzelését és kérését.
Kovács István képviselő, a RETRO Mezőhegyes csoport képviselője: A Retro Mezőhegyes
csoport korábban azzal a kéréssel fordult az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottsághoz, hogy a csoport által tervezett Mezőhegyes orvosainak emléket állító emlékhely
létrehozásához 100.000, - Ft-tal járuljon hozzá. A csoport köszönettel vette és már meg is kapta
a támogatást. Megkezdték az emlékhely létrehozásának tervezési munkálatait. Az emlékművet
Szilágyi Zsolt mezőhegyesi vállalkozó készíti. A csoport két évvel ezelőtt Dr. Bánki Mihály
tiszteletére és emlékére állított egy emléktáblát, amelyet a Mezőhegyesi Kórház falán helyeztek
el. Akkor felvetődött, hogy a városban több orvos is tevékenykedett, akiknek tiszteletére közös
emlékhelyet lehetne kialakítani. Gyűjtést végzett a mezőhegyesi orvosokról, jelenleg 19 orvos
szerepel a listáján, akik közül 9 orvos neve kerülne fel jelenleg az emlékműre, és három hely
marad szabadon. Az emlékmű tervezett helyszíne a Mezőhegyes Szent György téri kórház előtti
liget, a kórház régi bejáratával szemben, viszonylag központi helyen.
Pap István Tibor polgármester: Az emlékhely vélhetően már a nyár folyamán kialakításra
kerülhet, így a jövő évben a Semmelweis-napon, a magyar egészségügy napján már ott is
tartható megemlékezés. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan kérdése, észrevétele, véleménye
van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a RETRO Mezőhegyes
csoport kérelme alapján a Mezőhegyes 716 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú Szent György tér
közpark területén a „Mezőhegyes orvosai” emlékhely elhelyezéséhez adja hozzájárulását, és
kérje fel a polgármestert, hogy az emlékhely létesítéséhez szükséges eljárásokban az
Önkormányzat nevében működjön közre, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
58/2020. (VI. 30.) Kt. számú határozat
„Mezőhegyes orvosai” emlékhely közterületi elhelyezéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a RETRO Mezőhegyes csoport kérelme alapján a
Mezőhegyes 716 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú Szent György tér közpark területén a
„Mezőhegyes orvosai” emlékhely elhelyezéséhez hozzájárulását adja.
Felkéri a polgármestert, hogy az emlékhely létesítéséhez szükséges eljárásokban az
Önkormányzat nevében működjön közre.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
12. napirendi pont: Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen”
közbeszerzési feladatainak ellátására felkért cégek kiválasztása

pályázat

Pap István Tibor polgármester: A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat vonatkozásában a kivitelező személyét
a közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani, felelős
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akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásával. A közbeszerzési feladatok ellátását
végző szaktanácsadót a helyi közbeszerzési szabályzat alapján kell kiválasztani. A helyi
közbeszerzési szabályzat értelmében legalább három gazdasági szereplőt kell felkérni
ajánlattételre. Az előterjesztés és a határozati javaslat ismerteti, hogy mely három gazdasági
szereplőtől kérne a testület ajánlatot a közbeszerzési feladatok elvégzésére. A közbeszerzési
szakember díja elszámolható a pályázat keretében. Kéri, akinek a témával kapcsolatosan
kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) 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” pályázat keretében a közbeszerzési feladatok ellátására
ajánlattételre az alábbi cégeket (személyeket) kérje fel: ALL-READY Üzletviteli tanácsadói,
Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dr. Fodor András ügyvéd, és Dr. Szathmáry Péter
ügyvéd, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
59/2020. (VI. 30.) Kt. számú határozat
A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési feladatainak ellátására felkért cégek
kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat keretében a
közbeszerzési feladatok ellátására ajánlattételre az alábbi cégeket (személyeket) kéri fel:
1. ALL-READY Üzletviteli tanácsadói, Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5700
Gyula, Mátyás K. utca 31. 1. épület
2. Dr. Fodor András ügyvéd 5600 Békéscsaba, Luther u. 12.
3. Dr. Szathmáry Péter ügyvéd 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
13. napirendi pont: A Petőfi sétány 4/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Pap István Tibor polgármester: A Petőfi sétány 4/3 hrsz-ú ingatlan jelenlegi bérlője, Uj
Zoltán képviselő úr jelezte, hogy komoly problémák merültek fel az épület műszaki állapotával
kapcsolatosan és a felújítás jelentős költséget ölelne fel. A bérlő a felújítást csak abban az
esetben látja érdemesnek elvégeztetni, ha az ingatlan a tulajdonát képezné. Az ingatlan
frekventált helyen van, de jellegében nem illeszkedik a város központjához. Az épületet
személyesen megtekintette, és megállapította, hogy az ingatlan valóban rossz műszaki
állapotban van. A bérlő a bérleti díjban a felújítás költségét nem számolná el, tekintettel arra,
hogy olyan mértékű lenne a felújítás költsége, amelyet nem lenne érdemes beszámítani a bérleti
díjba. A testületnek jelen ülésen arról kellene döntenie, hogy támogatja-e az ingatlan
értékesítését, avagy sem. Amennyiben az értékesítés mellett dönt, úgy elindítják az ingatlan
értékesítésének jogi folyamatait. Első lépésként független ingatlanforgalmi értékbecslővel fel
kell értékeltetni az ingatlant, majd az értékbecslés ismeretében a testületnek meg kell határoznia
az értékesítési árat. Ezt követően eladásra meg kell hirdetni az ingatlant. Kéri az előterjesztéssel
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kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
Uj Zoltán képviselő: Az épület valóban rossz műszaki állapotban van, sajnos sürgős felújítást
igényel. Akkora költségű felújítást hajtana végre az ingatlanon, amelynek beszámítása a bérleti
díjba rendkívül hosszadalmas folyamat lenne. Ahhoz, hogy valamilyen mértékben illeszkedjen
a városképhez, még nagyobb összeget kellene ráfordítani, de mindenképpen olyan felújítást
kellene véghez vinni, amellyel valamilyen mértékben illeszkedne a város műemléki jellegéhez.
Fontosnak tartotta, hogy a polgármester úr és a jegyző úr személyesen tekintse meg az ingatlan
állapotát. Emellett az ingatlanforgalmi értékbecslőnek is személyesen kell megtekintenie az
épületet, az épület műszaki állapota miatt.
Mivel feleségével együtt vennék meg az ingatlant, így személyét érintő kérdésben kell a
testületnek döntenie, ezért kéri kizárását a döntéshozatalból.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további észrevétele, kérdése, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további észrevétel, kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a testület Uj Zoltán képviselőt személyes érintettsége miatt az önkormányzat tulajdonában
lévő mezőhegyesi Petőfi sétány 4/3 hrsz-ú, kivett üzlet művelési ágú, 430 m2 területű
„Könyvtár” ingatlan értékesítésre történő kijelölés idejére a döntéshozatalból zárja ki,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
60/2020.(VI.30.) kt. sz. határozat
Uj Zoltán képviselő döntéshozatalból történő kizárása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 49 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy döntött, hogy Uj
Zoltán képviselőt személyes érintettség miatt az önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi
Petőfi sétány 4/3 hrsz-ú, kivett üzlet művelési ágú, 430 m2 területű „Könyvtár” ingatlan
értékesítésre történő kijelölés idejére – tekintettel arra, hogy az ingatlan bérlője Uj Zoltán
képviselő felesége– kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi Petőfi sétány 4/3 hrsz-ú, kivett üzlet művelési
ágú, 430 m2 területű „Könyvtár” ingatlan értékesítését határozza el, és kérje fel a polgármestert,
hogy az értékesítés céljából készíttessen értékbecslést az ingatlanról, és azt elkészültét követően
terjessze a testület soron következő ülése elé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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61/2020. (VI. 30.) Kt. számú határozat
A Petőfi sétány 4/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyesi Petőfi
sétány 4/3 hrsz-ú, kivett üzlet művelési ágú, 430 m2 területű „Könyvtár” ingatlan értékesítését
határozza el.
Felkéri a polgármestert, hogy az értékesítés céljából készíttessen értékbecslést az ingatlanról,
és azt elkészültét követően terjessze a testület soron következő ülése elé.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. július 31.
Bejelentések
1. Rendkívüli támogatás elbírálása
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzat a testület döntésének
megfelelően a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. mellékletének I. 9. a) pontjában szabályozott önkormányzatok rendkívüli támogatása
jogcímen pályázatot nyújtott be. A Belügyminisztérium a benyújtott pályázatot elbírálta és
16.815.853,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot. A
rendkívüli támogatás iránti kérelem benyújtásának elsődleges oka a Bagaméry-Szalay Ügyvédi
Iroda által az önkormányzat ellen indított perben fizetendő 13,7 millió Ft volt, amelyből 8 millió
Ft-ra nyújtották be a kérelmet. Emellett kifizetetlen szállítói tartozás szerepelt még a
kérelemben. Örül a támogatásnak, mert sokat segít az önkormányzat költségvetésén.
2. Vasúti járatszámok csökkentése
Pap István Tibor polgármester: A lakosságot érintő fontos téma, hogy több Békés megyei
vonalat érintett a vasúti járatszámok csökkentése. E témát illetően több egyeztetést is folytatott
a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnökével. Emellett megkeresték a Vasutas
Szakszervezettől, illetve több érintett szervezettől. Arra kérték, hogy fejezze ki tiltakozását a
járatszámok csökkentése miatt. Mielőtt bármilyen szempontból állást foglalt volna, felkérte
egyrészről Tarkó Gábor urat, a Mezőhegyesi Technikum Szakképző Iskola és
Kollégiumigazgatóját, készítsen felmérést a szakképző iskolába járó diákok körében, milyen
gyakorisággal veszik igénybe a vasúti közlekedést. Hasonló kéréssel fordult Jeszenka Zoltánné
megbízott intézményvezető irányába, hogy az idősek körében készítsenek felmérést, ők milyen
gyakorisággal veszik igénybe a vasúti szolgáltatást. Úgy véli, ezekkel a felmérésekkel lehet
alátámasztani az álláspontját, véleményét, kritikáját a járatszámok csökkentése ellen
megfogalmazott levelében. Tiltakozásra irányuló kérésnek csak úgy tud helyt adni, ha
megfelelően alá van támasztva az az álláspont, ami ellen tiltakozik, hiszen a vasúti szolgáltatás
esetében azt lehet tapasztalni, hogy viszonylag kevesen veszik igénybe a szolgáltatást. A
vasúttársaságnak vélhetően vannak statisztikái, de azokról nincs információja. Mint ahogyan
arról sem, hogy a járatszámok csökkentése csupán a koronavírus járványra, a rendkívüli
jogrendre való tekintettel történt meg, és esetlegesen szeptember hónaptól – iskolakezdésre
tekintettel – visszafogják állítani ezen járatokat állítva. Továbbá arról sem tud, hogy ezen
járatok pótlására vonatpótló buszokat állítanak-e be. Információ hiányában rendkívül
bizonytalan volt a döntés megítélése és abban való állásfoglalása. A rendelkezésére álló
információk birtokában írt levelet a MÁV Zrt-nek, az Innovációs és Technológiai
Minisztériumnak, a MÁV-START Zrt-nek, illetve a budapesti és szegedi székhelyű vasutas
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szakszervezetnek. Indokolásul előadta, hogy minden irányból fejlesztik Mezőhegyest, és a
járatszám csökkentés a vasúti csomópont megszűnését eredményezheti, amely teljesen
ellentétes irányú folyamat a fejlesztésekkel szemben. Mezőhegyesen a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. milliárdos értékű fejlesztése, az úthálózat fejlesztése, kerékpárút építés,
gazdaságélénkítés van folyamatban, de az esetleges vasúti csomópont megszűnése éppen ezen
fejlesztéssel ellentétes intézkedés lenne. Amennyiben a lakosság részéről felmerül a kérdés a
járatszám csökkentését illetően, úgy lehet feléjük tolmácsolni, hogy a polgármester a rendkívüli
jogrend ideje alatt a fent említett érvekkel alátámasztva jelezte aggályát és elégedetlenségét az
illetékes szervek felé.
3. Belügyminisztérium megkeresése projektötletekről
Papp István Tibor polgármester: Korábban tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a
Belügyminisztérium a rendkívüli jogrend idején megkereste az önkormányzatot projektötletek
vonatkozásában. A különböző projektötletek alapján döntöttek arról, hogy Békés megyében,
illetve országos szinten melyek azok a települések, amelyeket a gazdaságélénkítő programba
be kívánnak vonni. A Belügyminisztériummal történő egyeztetés alapján első körben arról
tájékoztatták, hogy a település projektötletei közül leginkább támogatható a Kozma Ferenc
utca. 10. szám alatti Vendégház szálláshellyé történő fejlesztése. A második számú prioritás a
volt Határőr laktanya bentlakásos idősek otthonává történő kialakítása. A harmadik
projektötletet elvetették, amellyel végül egyetértett. A Belügyminisztérium értesítése alapján
mindkét projektötletet támogatásra alkalmasnak ítélte meg. A szálláshely kialakítására 300
millió Ft-ot, az idősek otthona kialakítására 480 millió Ft-ot javasolnak. A Belügyminisztérium
forrása azonban erre a csomagra a túl sok igény okán kimerült, ezért javasolja a projektötlet
megvalósítását más minisztériummal történő egyeztetés alapján. A szálláshely megvalósítását
a Miniszterelnökségen, az idősek otthonát az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül
javasolja a Belügyminisztérium megvalósítani. Egyelőre nem kaptak kézzelfogható
visszajelzést, de pozitív elbírálásban részesültek a projektötletek, amelyről szóban értesítették.
Örömmel fogadta az értesítést, az előzetes elbírálás pozitív, de még nagyon sok egyeztetés és
előkészület előzi meg a konkrét döntést. A témáról tájékoztatta a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt-t, valamint Dr. Lázár János kormánybiztos urat is tájékoztatta a
lehetőségekről. A kormánybiztos úr elsősorban a szálláshely kialakítását támogatja. A
Ménesbirtok folyamatosan tervezi a turisztikai tevékenységének fejlesztését, de lényegesen
magasabb színvonalú szolgáltatás kiépítésével. Ezáltal az önkormányzat koncepciója, hogy az
önkormányzat egy alacsonyabb színvonalú, olcsóbb szállást nyújtó szolgáltatást alakítana ki,
mint a Ménesbirtok. Örömét fejezi ki, hogy ezen elképzelés is pozitív elbírálás alá esett.
4. Zöld Város projektről
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat korábban több ízben nyújtotta be
pályázatát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a „Zöld város
kialakítása” célú, TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati kiírásra, de sajnálatos módon minden
alkalommal elutasításra került. A legutóbb benyújtott pályázat azonban pozitív elbírálásban
részesült. Erről is tájékoztatta a testületet, azóta újabb információ nem érkezett, ellenben
szeretne összeállítani egy olyan tájékoztatást a testület irányába, amelyben arról tájékoztatná a
testület tagjait, hogy mi az a részletes műszaki tartalom, amely a Zöld Város projektben szereplő
pályázati forrásból megvalósítható. A tájékoztató jelenleg kidolgozás alatt áll, külső szakértők
bevonásával. Tájékoztatja a testületet, hogy a jövő hét folyamán újabb rendkívüli testületi ülés
összehívása válik szükségessé, így vélhetően ezen ülésen a tájékoztatót megtárgyalhatják.
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Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Műszaki vonatkozásban a rendkívüli
testületi ülés összehívásának az oka részben a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat keretében a közbeszerzési feladatok
ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása. A közbeszerzési szakértő kiválasztását fontos minél
előbb megtenni, hogy minél előbb kiírásra kerülhessen a kivitelezésre irányuló közbeszerzési
eljárás, és a testület érdemben tudjon abban dönteni. A másik ok, hogy a Belügyminisztérium
által kiírásra került az „Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű pályázat, amelynek keretében a Petőfi Sétány felújítására van lehetőség pályázatot
benyújtani. 2019. évben forráskimerülésre hivatkozással nem részesült az önkormányzat
pályázata pozitív elbírálásban. Arra tennének javaslatot, hogy a pályázatot hasonló tartalommal
nyújtsa be a testület, de aktualizálni szükséges a pályázat költségvetését, tekintettel arra, hogy
2019. évhez képest emelkedtek az árak. Ettől függetlenül – meglátása szerint – vállalható még
a pályázat. A pályázat benyújtásának határideje 2020. július 10. napja.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, hogy az újabb rendkívüli testületi ülés
összehívására 2020. július 8. napján kerüljön sor. A napirendek között szerepel a műszakivárosfejlesztési csoportvezető által említett két téma, valamint a központi orvosi ügyelet
kérdése. Várhatóan az ülésig az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása is megküldi ajánlatát a
központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozóan. Mezőkovácsháza város ajánlata a központi
orvosi ügyelet ellátására már rendelkezésre áll, így az orosházi ajánlattal együtt döntési
javaslattal a testület elé tudják terjeszteni a témát.
Kéri, akinek nyílt ülés keretében további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Kovács István képviselő: Kettő lakossági bejelentésről szeretné a testületet tájékoztatni. Az
egyik a Posta utca járdájának rendkívül rossz állapota, a Dohánybolttól a Munkácsy utca sarkáig
terjedő szakaszon. A járdaszakasz rendkívül rossz állapotban van, balesetveszélyes.
Amennyiben külterületen befejeződnek a járdaépítések, van-e lehetőség arra, hogy ezen a
szakaszon is megtörténjen a járdafelújítás?
A másik lakossági bejelentés a városban terjedő, a Sertéstelep által kibocsátott kellemetlen
szaggal kapcsolatos panasz. Írásban érkezett hozzá panasz egy mezőhegyesi lakostól. A
probléma legalább 10-15 éve húzódik. Tarkó Gábor képviselő úr korábban kérte, hogy
vizsgálják meg, milyen lehetőségek vannak a probléma megoldására, esetlegesen méréseket
lehetne-e végezni. Az önkormányzatnak van-e lehetősége a probléma megoldása érdekében
intézkednie, amelyről a lakosságot lehetne tájékoztatni és biztosítani arról, hogy az
önkormányzat igyekszik mindent megtenni? Vagy csupán annyi lehetősége van, hogy
tárgyalást folytat a céggel, ellenben a korábbi évek tapasztalatai alapján ez nem igazán vezetett
eredményre.
Pap István Tibor polgármester: A járda kérdésében már egyeztettek a jegyző úrral. Az érintett
járdaszakaszt megvizsgálták, vélhetően ezen a járdaszakaszt térburkoló kővel fogják tudni
felújítani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az érintett járdaszakaszt a teljes hosszában, tehát a Hild János
utcától, a Munkácsy utcáig terjedő szakaszon érdemes felújítani. Ezen a járdaszakaszon több
üzlet is található, amely nehezítheti a felújítást, hiszen biztosítani kell az üzletbe történő
bejutást. A járdafelújítást közmunkaprogram keretében végeznék el, a térburkolók
rendelkezésre állnak, a megfelelő mennyiséget legyártották, de kapacitás hiányában rövid időn
belül nem tudják elvégezni a felújítást, hiszen az egyéb munkálatok is rendkívül lassan
haladnak.
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Kovács István képviselő: Az üzlet tulajdonosainak megértéssel és türelemmel kell lenniük,
hiszen a felújítás az ő érdekeiket is szolgálja.
Pap István Tibor polgármester: A sertéstelep által okozott szaghatással kapcsolatosan
megbeszélést folytatott a Sertéstenyésztő és Értékesítő Kft. tulajdonosával, Widmann László
úrral, és jelezte neki a problémát. Időközben a Kft. Nagyéren is létesített egy telephelyet,
amellyel nőtt a bevétele, ezáltal a Kft. Mezőhegyesen fizetendő iparűzési adója is. A Kft. a
város 10 legnagyobb adófizetője között van és viszonylag nagy foglalkoztatónak számít.
Megvizsgálhatnák, hogy a cég által végzett trágyakezelési mód mennyire szabályos, ettől
függetlenül az időjárás rendkívüli mértékben befolyásolja a város belterületén érezhető
szaghatást. A szaghatásnak az elmúlt években történő fokozódásában nagy szerepe volt, hogy
a sertéstelep város felőli részén húzódó nyárfaerdőt kivágták. Milyen fák kerültek telepítésre a
nyárfák helyére?
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Azon a területen tölgyerdőt telepítettek a kivágott nyárfaerdő
helyett.
Pap István Tibor polgármester: A tölgy rendkívül lassan növő fafajta, így az rövid időn belül
nem tud megoldást jelenteni. A Ménesbirtokkal és a Kft-vel meg lehetne próbálni egyeztetni,
hogy a sertéstelep környezetében gyorsan növő fákkal lehetne erdőket telepíteni, amely részben
megoldást jelenthet a problémára, és amely a lakosság megelégedését is szolgálná. Ez a
lehetőség sem jelent teljeskörű megoldást és több évnek kell eltelnie, mire a fák akkorára nőnek,
hogy az hatásos lehessen a városban érzékelhető szaghatás ellen. Az utóbbi pár hétben
felerősödött a szaghatás a városban, amely kiváltotta a lakosság elégedetlenségét.
Természetesen a testületnek is foglalkoznia kell a problémával, de érdemben tenni nem sokat
tud, és a megoldás sem az ő feladatuk lenne.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A Kft. tulajdonában lévő területeken természetesen sem a
város, sem a Ménesbirtok nem telepíthet erdőt. Esetlegesen a Kft-t lehetne megkérni arra, hogy
a probléma megoldása érdekében az érintett területeken erdősítsen. Egyúttal kezdeményezi a
jegyző úr irányába, hogy vizsgálják meg, a sertéstelep környezetében vannak-e az
önkormányzat tulajdonában lévő területek, és amennyiben igen, azok milyen művelési ág alá
tartoznak. Mekkora önkormányzati terület áll rendelkezésre erdősítésre, fásításra a sertéstelep
és a város között? Amennyiben vannak az érintett területen olyan önkormányzati ingatlanok,
amelyek alkalmasak az erdősítésre, úgy azokat be lehetne telepíteni gyorsan növő fafajtákkal.
Ezzel az intézkedéssel az önkormányzat is tehet a probléma megoldása érdekében.
Pap István Tibor polgármester: Az Agrárminisztérium önkormányzatok számára pályázatot
írt ki fásításra, de ennek a programnak nem az a célja, amellyel orvosolható lenne a
sertésteleppel kapcsolatos probléma. Tájékoztatásképpen, az Agrárminisztérium
Településfásítási programot hirdetett 500 millió forintos keretösszeggel a 10 ezer fő alatti lakos
számú településeknek, amelynek célja elsősorban a közterületek, és önkormányzati köznevelési
intézmények udvarának fásítása. Mezőhegyes Város Önkormányzata is benyújtotta pályázatát,
30 fa ültetésére.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az önkormányzat benyújtotta
pályázatát, de Mezőhegyes mellett több száz önkormányzat is pályázhatott. Kicsi az esély a
pályázat elnyerésére, hiszen rendkívül kevés a keretösszeg.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Fekete
Attila és Hegedűs Béla Tibor képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való
részvételt, és az ülést – 1050 órakor – berekesztette.
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