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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. július 8. 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, Tarkó
Gábor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, és a
hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. A meghívóban ismertetett napirendi pontok megvitatását javasolja, azzal a
kiegészítéssel, hogy 5. napirendi pontként kéri megtárgyalni, melyeket a tegnapi nap folyamán
utólagosan küldtek ki - a Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítéséről szóló, és
6. napirendi pontként az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Orvosi Ügyeletéhez történő
csatlakozásról szóló előterjesztéseket. Ennek megfelelően az alábbi napirend elfogadását
javasolja:
1. Kántor Ferenc Levente traktorvezetői kinevezése
2. Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújításáról BM pályázat keretében
3. A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési feladatainak ellátása
4. A Mezőhegyes, 839 és 840/6 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezéséhez kapcsolódó
adásvételről
5. Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítése
6. Csatlakozás az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Orvosi Ügyeletéhez
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
1. napirendi pont: Kántor Ferenc Levente traktorvezetői kinevezése
Pap István Tibor polgármester: A testület korábbi döntésének megfelelően üres álláshelyek
betöltéséhez minden esetben a testület hozzájárulása szükséges, az arról szóló előterjesztést a
testület elé kell terjeszteni. Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, röviden indokolja, miért
van szükség a megüresedett álláshely betöltésére. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.)
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Mint ismert, Sági Ferenc az önkormányzat közalkalmazottként
foglalkoztatott traktorvezetője súlyos betegség következtében elhunyt. Megfelelő
végzettséggel, és tapasztalattal rendelkező szakemberre rendkívül nagy szükség van, hiszen az
önkormányzatnak nagyon sok feladatot kell ellátnia ezen a területen. A feladat ellátásához
szükséges géppark is rendelkezésre áll, de a megfelelő számú szakember hiányzik. Kántor
Ferenc több mint egy éve közfoglalkoztatottként dolgozik az önkormányzatnál,
traktorvezetőként. Munkájával a munkairányítók meg vannak elégedve. Kántor Ferenc
rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel a munka elvégzésére, ezért javasolja a testületnek a
közalkalmazottként történő kinevezését. Ezzel csökken a közfoglalkoztatotti létszám, ezért
amennyiben sikerül találni embert Kántor Ferenc helyére, úgy traktorost kívánnak
foglalkoztatni.
Pap István Tibor polgármester: Az elsődleges céljuk az, hogy csökkentsék a foglalkoztatotti
létszámot, és hogy ne kerüljenek betöltésre az üres álláshelyek, de be kell látni, hogy ezen a
munkaterületen a folyamatos feladat-ellátás miatt nem tudnak létszámot csökkenteni.
Másrészről ezen a munkaterületen a közeljövőben több foglalkoztatott is nyugdíjba fog vonulni,
akiknek a pótlásáról gondoskodni kell. Igyekeznek közmunkaprogramból, vagy egyéb módon
szakemberekkel pótolni a nyugdíjba vonulókat. Ettől függetlenül tovább lehet vizsgálni, hogy
szükség lesz-e újabb szakemberek foglalkoztatására, ezért a kérdésnek folyamatosan
napirenden kell lennie. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: Kántor Ferenc rendelkezik a feladat ellátásához szükséges megfelelő
szakképesítéssel? A megfelelő kategóriájú jogosítvány – véleménye szerint – még nem
elegendő a feladat ellátásához, ahhoz az előírt szakképesítéssel is rendelkeznie kell.
Rendelkezik gépész végzettséggel?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kántor Ferenc gép- és autószerelő végzettséggel, valamint
mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvánnyal rendelkezik. Ezen túlmenően középfokú
iskolai végzettségű, érettségivel rendelkezik.
Uj Zoltán képviselő: Nem mindegy, hogy a dolgozó rendelkezik a megfelelő szakiskolai
végzettséggel, vagy csupán a megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal. A megfelelő kategóriájú
jogosítvány nem feltétlenül jelenti a megfelelő szakképzettség meglétét.
Magyar Tibor képviselő: A T kategóriás jogosítvány mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági
és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi vezetésére jogosítja fel. Amennyiben traktoros
munkakörben foglalkoztatják – meglátása szerint – a gép- és autószerelő végzettség, illetve a T
kategóriás jogosítvány elegendő. Kántor Ferenc traktorvezető munkakörben kerül
foglalkoztatásra, nem gépszerelő munkakörbe, ettől függetlenül rendelkezik gép- és autószerelő
végzettséggel is.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület nevezze ki Kántor Ferenc Levente Mezőhegyes,
Akácfa u. 9. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat zöldterületkezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára, traktorvezető munkakörbe, 2020. július 15.től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben azzal, hogy az illetményét a Kjt. és a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó 210.600.-Ft/hó összegben
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állapítsa meg, és a próbaidőt 3 hónapban határozza meg, továbbá hatalmazza fel a
polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
62/2020. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Kántor Ferenc Levente traktorvezetői kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet alapján kinevezi Kántor Ferenc Levente (szül: Románia Marosvásárhely 1964.04.23.,
an: Szabó Rozália) Mezőhegyes, Akácfa u. 9. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba,
az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010)
traktorvezető munkakörbe, 2020. július 15.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó
210.600.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2020. július 14.
2. napirendi pont: Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújítása BM
pályázat keretében
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési
csoportvezetőt, ismertesse a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: 2019. évben a „Petőfi sétány”
járdaburkolatának felújítása érdekében a Belügyminisztérium által meghirdetett, 2019. évi
„Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázat
sajnálatos módon elutasításra került. Az idei évben is lehetőség van ugyanezen a jogcímen a
pályázat ismételt benyújtására. Az akkor elkészített tervdokumentációk jelenleg is
rendelkezésre állnak, azok felhasználhatóak egy újabb pályázatban. Tekintettel arra, hogy az
elmúlt egy évben emelkedtek az építőipari árak, a költségvetést aktualizálni kellett. A pályázat
benyújtásának a határideje 2020. július 10. napja. A tavalyi évhez képest annyi változás történik
– a kivitelezési költségek emelkedése mellett – hogy nőtt az önkormányzat adóerőképességi
mutatója, amely a tavalyihoz képest kevesebb, 65 %-os maximális támogatást eredményez, ez
maximum bruttó 20 millió Ft lehet. Az előzetesen megküldött írásos előterjesztéshez egy
módosító indítványt szeretne tenni. A pályázat benyújtása egy elektronikus felületen történik,
amelyhez rendelt excel táblázatokban automatikusan kerülnek kiszámításra az egyes költségek
(pályázatott összeg, támogatás, önerő, tervezési költség, kivitelezési költség és így tovább). A
kerekítésből adódóan 1,- Ft eltérés mutatkozik az előterjesztésben szereplő és írásban
megküldött, valamint a Magyar Államkincstárral egyeztetett összeg között. Az előterjesztésben
3

és határozati javaslatban szereplő bruttó 26.356.919,- Ft felújítási összeg bruttó 26.356.918,Ft-ra, és a 9.497.337,- Ft saját erő 9.497.336,- Ft-ra változik, a pályázaton elnyerhető bruttó
16.859.582,- Ft változatlan marad. Kéri amennyiben a testület elfogadja a határozati javaslatot,
úgy az abban szereplő összegeket ennek megfelelően módosítsák. Fontos, hogy az összegek
pontosításra kerüljenek, mert 1,- Ft eltérés miatt is hiánypótlásra kerülhet sor, ami újabb
testületi döntést eredményezhet. Minden intézkedést a MÁK által nyújtott iránymutatás alapján
tették meg, így bízik abban, hogy a pályázat befogadásra kerül, és nem kerül sor hiánypótlási
felhívásra. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy a téma ismételten a testület
elé kerül, tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálására 2020. őszén kerül sor, így a kivitelezés
2021. évre várható, és az önerő az önkormányzat 2021. évi költségvetését terhelné, jövő évre
vonatkozó elköteleződést jelent. Amennyiben az önkormányzat akkori anyagi helyzete nem
teszi lehetővé, hogy biztosítsa a szükséges önerőt, úgy a nyertes pályázat elbírálását követően
a testület még eldöntheti, hogy megvalósítja-e a pályázatot, avagy sem. A pályázat
költségvetésében nemcsak a sétány burkolatának a felújítása szerepel, hanem környezetének
műemlékhez méltó rendbe tétele is.
Pap István Tibor polgármester: A testületnek jelen ülésen arról kell döntenie, hogy a
pályázatot a tavalyi évhez hasonlóan, a tavalyi évben elkészített műszaki tartalommal – de
megemelt költségvetéssel – benyújtsa-e, vagy sem. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban
részesül, a testület vállalja az önerő – körülbelül 9,5 millió Ft – biztosítását a 2021. évi
költségvetés terhére. Előzetes egyeztetés alapján a sétány két végén nyitható-zárható kapu
telepítésével lehetne csökkenteni a költségeket a saját erő vonatkozásában. Ettől függetlenül is
egy jelentős mértékű saját erő igénye van a pályázatnak, amelyet a testületnek vállalnia kell
2021. évben. Amennyiben a testület úgy ítéli meg, nem tudja vállalni az önerőt, úgy elállhat a
pályázattól.
Tarkó Gábor képviselő: Rendkívül örvendetes lenne, ha sikerülne felújítani a sétányt, mely
egykoron gyönyörű volt. Ismerve, hogy a sétány eredetileg milyen csodálatos volt, felújításának
teljes költségét nem tartja elegendőnek a rendbe tételéhez. Javasolja, hogy egyeztessenek a
MÁV Zrt-vel a sétány mellett húzódó, jelenleg rendkívül rossz állapotban lévő kerítés
felújításáról. A két felújítást egyidőben lenne célszerű elvégezni. Javasolja továbbá, hogy
amennyiben megtörténik a sétány felújítása, úgy állítsák vissza annak történelmi nevét. Petőfi
Sándornak semmilyen kötődése nincs Mezőhegyeshez, ezért javasolja, hogy az eredetileg
Battha Sándorról elnevezett sétány nevét állítsák vissza Battha Sétányra. Battha Sándor a két
világháború között volt a Ménesbirtok vezetője.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Egyetért képviselő úrral. A MÁVval már többször is egyeztettek, a kerítés mellett fontos kérdés a sétányt keresztező, használaton
kívüli iparvágány. Az iparvágánnyal kapcsolatosan utánajártak, hogy milyen eljárást kell
lefolytatni. A MÁV Zrt. el fogja bontani az iparvágányt, amennyiben a felújításra sor kerül. A
kerítés felújítása kapcsán már a tavalyi évben, és több ízben egyeztettek. A kerítés törött elemeit
a MÁV igyekszik kijavítani, cserélni, sajnálatos módon nem sok sikerrel. Amennyiben a
pályázat pozitív elbírálásban részesül, úgy a MÁV kéri, időben jelezzék a felújítási igényt, mert
annak költségét be kell építeniük a következő évi költségvetésbe.
Tarkó Gábor képviselő: A helyreállítást, felújítást illetően alaposan körbe kell járni a kérdést.
Évekkel ezelőtt – a vasúttörténeti kiállítás szervezése kapcsán – vasúttörténész szakemberekkel
mérték fel a vasútállomást és környezetét. A szakemberek megállapították, hogy a sétányt
keresztező sínek rendkívül ritka „E” jelzésű sínek. Ezen kívül a kerítés mellett található egy
ipartörténeti emlék, az úgynevezett fordító korong. Sajnos ezek az ipartörténeti emlékek is rajta
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vannak a MÁV bontási listáján, holott az országban egyedülálló emlékekről van szó. Akkor
javaslatot tett ezen ipartörténeti emlékek helyi védettség alá helyezésére. Ezek az ipartörténeti
emlékek rendkívül látványos elemei lennének Mezőhegyes turisztikai attrakcióinak. Javasolja,
hogy kezeljék nagy óvatossággal és odafigyeléssel a történeti emlékek bontásának a kérdését.
Meglátása szerint biztos találnak olyan megoldást, amellyel megőrizhetőek ezek az emlékek
úgy, hogy a megtartásuk ne akadályozza a felújítást. Nagy veszteség lenne, ha
megsemmisítenék, elbontanák az emlékeket, emellett az ipartörténeti emlékek rendkívül jól
illeszkednének Mezőhegyes műemléki környezetébe. Kéri, hogy a felújítás aktualitásakor
tárgyalják újra a kérdést.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A vasúti sínpár elbontása csupán a
sétányt keresztező szakaszt érintené, de amennyiben nyer a pályázat, annak előkészítésénél
figyelemmel lesznek a képviselő úr jelzéseire.
Magyar Tibor képviselő: Pontosan milyen kapukról lenne szó, tekintettel arra, hogy a kapuk
kiépítésére tervezett 400.000,- Ft nem tűnik túl soknak. Amennyiben zárható kapuk lesznek,
úgy azok kiépítését az arra tervezett költség vélhetően nem fogja fedezni. Ma már igen komoly
technikák léteznek. Amennyiben a kapuk kiépítésének az a célja, hogy gépjárművel ne lehessen
behajtani a sétányra, úgy más megoldással is lehet a behajtást korlátozni. Ilyen például a
büntetés kiszabása. Meglátása szerint nem kellene lezárni a sétányt. A járókelőket
akadályozhatják a kiépített kapuk. Kéri, hogy alaposan gondolják át, amennyiben
mindenképpen szükség van a kapukra, hogy azok milyenek legyenek. Egyébiránt semmi esetre
sem zárna le egy sétányt. A járműforgalmat más módon kellene kiiktatni a sétányról, olyan
eszközökkel, amelyek kellőképpen hatékonyak. Már jelenleg is rendkívül zavaró, és véleménye
szerint veszélyes, hogy a sétányon működő kereskedelmi egység gépjárműjeivel behajt a sétány
területére.
Pap István Tibor polgármester: A sétányon tapasztalható gépjárműforgalom problémájának
megoldásával, a kapuk kérdésével kapcsolatosan teljes mértékben egyetért a képviselő úrral.
Erről több ízben egyeztetett a műszaki-városfejlesztési csoportvezetővel. A pályázat műszaki
tartalmában van mozgástér, tehát változtathatnak is azon, hogy milyen formában és milyen
költséggel kerülhetne megvalósításra. Annál is inkább, hogy a kapu megvalósítása nem
kötelező eleme a pályázati kiírásnak, az saját erő biztosításával történne. Nem feltétlenül
szükséges nagy méretű, fix rögzítésű kaput kiépíteni, hiszen vannak olyan behajtást gátló
eszközök, amellyel megakadályozhatják a gépjárművek behajtását a sétányra, ellenben nem
akadályozzák a gyalogos forgalmat, szükség esetén pedig nyithatóak. Nincs lekonkretizálva,
hogy milyen kapukat szeretnének kiépíteni, majd nyertes pályázat esetén lehet róla beszélni, és
változtatni az elképzelésen olcsóbb megoldásra.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület nyújtsa be a pályázatát a Belügyminisztérium 2020. évi – Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – kiírt pályázati kiírásra, Mezőhegyes, „Petőfi
sétány” járdaburkolatának felújítása címmel, az önkormányzati tulajdonú belterület Hild János
utca 2/1, 6/2, és Petőfi sétány 9 hrsz-ú ingatlanokat érintően, azzal, hogy a felújítás bruttó
26.356.918 -Ft-os teljes költségéből – a pályázaton elnyerhető bruttó 16.859.582-Ft összeg
figyelembevételével – bruttó 9.497.336,-Ft saját erő biztosítását vállalja az önkormányzat 2021.
évi költségvetése terhére, hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos,
valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
63/2020. (VII. 08.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújításáról BM pályázat keretében
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 2020. évi – Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – kiírt pályázata keretében Mezőhegyes,
„Petőfi sétány” járdaburkolatának felújításáról szóló pályázat benyújtásáról dönt az
önkormányzati tulajdonú belterület Hild János utca 2/1, 6/2, és Petőfi sétány 9 hrsz-ú
ingatlanokat érintően.
A felújítás bruttó 26.356.918,- Ft-os teljes költségéből – a pályázaton elnyerhető bruttó
16.859.582-Ft összeg figyelembevételével – bruttó 9.497.336,- Ft saját erő biztosítását vállalja
az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos, valamint - nyertes
pályázat esetén – a támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. 07. 10.
3. napirendi pont: A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai
fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési feladatainak ellátása
Pap István Tibor polgármester: A testület előző rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a TOP1.1.3 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat
közbeszerzési feladatainak ellátására a helyi közbeszerzési szabályzat alapján mely gazdasági
szereplőket kéri fel ajánlattételre. Az ajánlatok megérkeztek, amelyeket az előterjesztés
összegszerűen ismertet. A legkedvezőbb ajánlatot Dr. Fodor András ügyvéd adta. A testületnek
jelen ülésen ki kell választania a pályázat közbeszerzési feladatait ellátó gazdasági szereplőt. A
pályázat kapcsán már komoly előkészítő munkát végeztek. A pályázatban elnyert támogatás –
előzetes számítások alapján – feltételezhetően elegendő a beruházás megvalósítására. Ahhoz,
hogy az építési kivitelezés megkezdődhessen, ki kell választani a kivitelező céget, amely
érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárás lefolytatására felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót kell megbízni. Mivel az előkészítő munkálatok
megkezdődtek, remélhetőleg rövid időn belül eredményt tudnak hirdetni a közbeszerzési eljárás
lezárásaként és kiválasztásra kerül a kivitelező személye. Örvendetes, hogy egy újabb pályázat
tud megvalósulni a városban. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek
kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a TOP-1.1.316-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat
keretében a közbeszerzési feladatok ellátására nettó 980.000-Ft +ÁFA = bruttó 1.244.600,-Ft
összegért a legkedvezőbb ajánlatot adó Dr. Fodor András ügyvédet kérje fel, és hatalmazza fel
a polgármestert, hogy a pályázat közbeszerzési eljárásának teljeskörű lebonyolítására kösse
meg a megbízási szerződést Dr. Fodor András ügyvéddel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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64/2020. (VII. 08.) Kt. számú határozat
A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat közbeszerzési feladatainak ellátása
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 nettó 980.000-Ft +ÁFA = bruttó 1.244.600,- Ft összegért a
legkedvezőbb ajánlatot adó Dr. Fodor András ügyvédet (5600 Békéscsaba, Luther u. 12.) kéri
fel.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat közbeszerzési eljárásának teljeskörű
lebonyolítására kösse meg a megbízási szerződést Dr. Fodor András ügyvéddel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: A Mezőhegyes, 839 és 840/6 hrsz-ú ingatlanok telekhatárrendezéséhez kapcsolódó adásvételről
Pap István Tibor polgármester: A 839 és a 840/6 hrsz-ú ingatlanok telekhatárainak rendezése
körülbelül tíz éve húzódó ügy, amelyet testületi döntéssel tudnak lezárni. Az előterjesztés
részletesen ismerteti az előzményeket, és azt, hogy a testület milyen formában tudja lezárni az
ügyet. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye meg.
Kovács István képviselő: A telekhatár rendezésével kapcsolatban felmerülő költség kit terhel?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A Polgármesteri Hivatal részéről
adminisztrációs feladat, de minden, a telekhatár-rendezés során felmerülő költséget a vevő
visel.
Uj Zoltán képviselő: A vevőnek miért nem állt érdekében eddig rendezni az ügyet?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Most el kívánja adni a telket, és
eddig – bár kifizette az ingatlan ellenértékét – nem állt érdekében, hogy rendezze jogilag az
ügyet.
Pap István Tibor polgármester: A testület 2011. évben döntött az ingatlanok értékesítéséről,
a vevő számla ellenében ki is fizette a vételárat. Ellenben az adásvételi szerződés megkötésére
nem került sor, így a Földhivatalban nem tudták rendezni a tulajdonviszonyokat. A jelenlegi
testület jóváhagyja az akkori testület döntését, amellyel jogilag már lehet rendezni a kérdést.
Ebben az esetben az önkormányzatot semmiféle eljárási költség nem terhelheti. Amennyiben
mégis merülne fel az önkormányzatnak bármilyen költsége az eljárás során, úgy azt át lehet
hárítani a vevőre, és azt belefoglalják a határozatba.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A vevő részéről fel sem merült, hogy
a költségeket az önkormányzat fizesse. A vevőnek van ügyvédje és minden jogi eljárást ők
intéznek, és az azok miatt felmerülő költségeket is a vevő viseli.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes,
839 hrsz-ú „kivett közút” művelési ágú ingatlanból 18 m2 területet, valamint a 840/6 hrsz-ú
„kivett közpark” művelési ágú ingatlanból 232 m2 területet, a két ingatlanból megosztott,
összesen 250 m2 területet értékesítse Briber László János részére adásvételi szerződés alapján,
azzal, hogy a vevőnek a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 372/2011. (X. 25.) Kt. számú
határozatával megállapított bruttó 250.000-Ft vételárat jelen adásvételi szerződés kertében nem
kell megfizetnie, mivel a vételár kiegyenlítése az Önkormányzat 547/2011. számú, 2011. 12.
30-án kelt számlája alapján már megtörtént, illetve hatalmazza fel a polgármestert, hogy a két
ingatlanrész eladására vonatkozó adásvételi szerződést megkösse, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
65/2020. (VII. 08.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 839 és 840/6 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezéséhez kapcsolódó
adásvételről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, 839
hrsz-ú „kivett közút” művelési ágú ingatlanból 18 m2 terület, valamint a 840/6 hrsz-ú „kivett
közpark” művelési ágú ingatlanból 232 m2 terület értékesítéséről dönt.
A két ingatlanból megosztott, összesen 250 m2 terület értékesítése Briber László János (5820
Mezőhegyes, Pacsirta u. 11.) részére történik adásvételi szerződés alapján. A vevőnek a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 372/2011. (X. 25.) Kt. számú határozatával
megállapított bruttó 250.000-Ft vételárat jelen adásvételi szerződés kertében nem kell
megfizetnie, mivel a vételár kiegyenlítése az Önkormányzat 547/2011. számú, 2011. 12. 30-án
kelt számlája alapján már megtörtént.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a két ingatlanrész eladására vonatkozó adásvételi
szerződést megkösse.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont: Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítése
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat, tájékoztassa a
testületet az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos ismeretekről.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A közfoglalkoztatási program keretében kevesebb a
munkairányító, mint amennyire szükség lenne. Horváth Zoltánné évek óta vesz részt a
közmunka programokban, munkájával nagyon meg vannak elégedve, és kiváló munkairányító,
helyettesít más munkairányítót is. Az iskolai végzettsége miatt kis munkairányító munkát
végez. Alapfokú iskolai végzettséggel és élelmiszertartósítói munkához szükséges OKJ-s
végzettséggel rendelkezik, ezen végzettségek esetén azonban a foglalkoztatási osztály nem
támogatja a plusz bérét. Ebben az évben kis munkairányító munkát végez. Kéri a testületet,
hogy a kis munkairányítói bér és a közfoglalkoztatott jelenlegi tényleges bére közötti
különbséget biztosítsa saját költség terhére, 2020. december 31. napjáig.
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Pap István Tibor polgármester: Támogatja a kérést. Kérdésként merült fel, hogy meddig
szükséges biztosítani a keresetkiegészítést. Év végéig célszerű biztosítani a bérkiegészítést, így
az idei évi költségvetésbe be tudják azt tervezni, amely kicsivel több, mint 100.000,- Ft
többletkiadást jelent az önkormányzatnak. A jegyző úr és az ő megítélése alapján Horváth
Zoltánné jól végzi a munkáját. A közmunkaprogram befejező időpontja 2021. február hó vége,
a 2021. évre jutó bérkiegészítést a következő évi költségvetésben kell majd meghatározni.
Amennyiben jó munkavállalóról van szó, akit szeretnének megtartani, úgy meg kell becsülni
azzal, hogy biztosítják számára a bérkiegészítést. A 2021. év költségvetés előkészítésekor
tárgyalhatnak arról, kik azok a munkavállalók, akik jól végzik a munkájukat, munkájukra
számítanak, és akiknek bérkiegészítést kívánnak adni. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye
meg.
Magyar Tibor képviselő: Időközben nem lehetne Horváth Zoltánnét beiskolázni, hogy a
jövőben a közmunkaprogram keretében tudják megigényelni a munkairányítói
bérkiegészítését?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Legalább szakmunkás bizonyítványt kellene szereznie Horváth
Zoltánnénak ahhoz, hogy a Foglalkoztatási Osztály támogassa a kis munkairányítói bérét.
Kérdés, hogy Horváth Zoltánné szeretne-e hosszabb távon ezen a területen dolgozni, és
vállalná-e a beiskolázást.
Uj Zoltán képviselő: Bár a testület döntött már a kérdésben, de Kántor Ferenc esetében is
lehetett volna hasonló megoldást találni. Legalább arra az időre dolgozhatott volna
bérkiegészítéssel, amíg a közmunkaprogramban le nem jár a szerződése. Majd azt követően
kerülhetett volna sor a közalkalmazotti kinevezésére. Így a parkgondozói részlegen, a
megüresedett álláshely okán tudtak volna egy kis tartalékot képezni, vagy költséget
csökkenteni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minimális megtakarítást jelentett volna, ha nem töltik fel a
megüresedett álláshelyet. A közmunkaprogramban viszont bérkiegészítést biztosít neki a
testület. Emellett fontos szempont a közalkalmazotti kinevezés mellett, hogy egy
közalkalmazott megbízhatóbb munkaerőnek számít, mint a közmunkaprogramban dolgozó.
Közalkalmazottként felelősségteljesebb munkát is tud végezni és a feladat-ellátás is jobban
ellenőrizhető, probléma esetén pedig felelősségre vonható. A közmunkaprogramban
foglalkoztatottak között gyakori a felmondás.
Uj Zoltán képviselő: Amennyiben Kántor Ferenc egy megbízható, felelősségteljes munkaerő,
akkor a közmunkaprogram keretében is ugyanolyan felelősségteljesen végezné a munkáját.
Amennyiben nem, úgy hiába alkalmazzák közalkalmazottként, akkor sem változna a munkához
való hozzáállása.
Pap István Tibor polgármester: A felvetés jogos, csak későn érkezett. A későbbiekben
azonban, ha hasonló eset merül fel, meg kell fontolni a döntést. Rendkívüli pozitív, hogy
minden kinevezés a testület elé kerül, mert ember és ember között is nagyon nagy különbségek
vannak. A jó munkaerőt meg kell becsülni. Egyetért a képviselő úr által elmondottakkal, de
mint mondta, nagy különbségek vannak ember és ember között, és az üzenetértékű, hogy a jó
munkaerőt a közmunkaprogramból kiemelik és közalkalmazottként foglalkoztatják tovább.
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Uj Zoltán képviselő: Mindkét érintett személy értéket képvisel az önkormányzatnál, hiszen
hasznos munkaerők, ezért meg kell őket tartani. Csak azzal van problémája, hogy az egyik
személynél meg tudták oldani, hogy kisebb kiadást jelentsen az önkormányzatnak, a másiknál
viszont nem.
Pap István Tibor polgármester: A képviselő úr felvetése jó, azt aktualitásakor figyelembe
kell venni. Javasolja, hogy a Kántor Ferenc közalkalmazotti kinevezéséről szóló döntésen már
a testület ne módosítson. Ellenben továbbra is jónak látja, hogy minden megüresedett álláshely
betöltését a testület hagyja jóvá.
Fekete Attila képviselő: A közmunkaprogramban megüresedett álláshely betöltésre kerül,
tehát a foglalkoztatási osztály által biztosított támogatást fel tudják használni.
Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzatnak mindenképpen többletköltsége keletkezik a
bérkiegészítéssel. A megüresedett álláshely esetében viszont nem lesz többletköltség, mert az
új közalkalmazott bére azonos a korábbi dolgozóéval.
Magyar Tibor képviselő: Arra törekedjenek, ha van rá lehetőségük, hogy a
közmunkaprogramból emeljék ki a jó és lelkiismeretes szakembereket. Jelenleg rendkívül
nehéz jó szakembereket találni. Ezeket a szakembereket garantált bérminimumon tudja az
önkormányzat foglalkoztatni, míg más helyeken, a magánszférában megfelelő szakképesítéssel
és szakértelemmel rendelkező munkavállaló több százezer forint bért kaphat. Azokat az
munkavállalókat, akik tisztességgel dolgoznak és rendelkeznek a megfelelő szakképesítéssel,
emeljék ki a közmunkaprogramból, de akinek nincs megfelelő végzettsége, azzal nem tudnak
mit kezdeni. Ebben az esetben – mivel Horváth Zoltánnénak nincs szakképesítése – igazságos
döntés született.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület bruttó 27.540,-Ft/hó bérkiegészítést állapítson meg
- havi munkabérén felül - Horváth Zoltánné Mezőhegyes, Május 1-tér 9/1. szám alatti lakos
közfoglalkoztatott részére, kis munkairányítói tevékenység ellátásáért, 2020. augusztus 1.
napjától 2020. december 31. napjáig, azzal, hogy a kiadás fedezete az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének terményértékesítés árbevétele, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy
gondoskodjon Horváth Zoltánné kinevezési okiratának módosításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
66/2020. (VII.8.) Kt. sz. határozat
Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott bérének kiegészítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási
garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény alapján bruttó 27.540,-Ft/hó bérkiegészítést állapít meg - havi munkabérén felül
- Horváth Zoltánné közfoglalkoztatott (szül: Medve Barbara Mezőhegyes, 1974.05.19., anyja
neve: Silóczki Borbála) Mezőhegyes, Május 1-tér 9/1. szám alatti lakos részére, kis
10

munkairányítói tevékenység ellátásáért, 2020. augusztus 1. napjától 2020. december 31.
napjáig.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terményértékesítés árbevétele.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon Horváth Zoltánné kinevezési okiratának
módosításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. július 25.
6. napirendi pont: Csatlakozás az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Orvosi
Ügyeletéhez
Pap István Tibor polgármester: A testület az előző rendkívüli testületi ülésen döntött arról,
hogy az önkormányzat kilép a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása központi orvosi
ügyeleti rendszeréből. A Társulás elnökét tájékoztatta a testület döntéséről a kivonat és egy
tájékoztató levél megküldésével, amelyben részletesen kifejtette álláspontját a témát illetően.
Akkor tájékoztatta a testületet, hogy a központi orvosi ügyelet feladatainak ellátására ajánlatot
kaptak egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzatától, valamint az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulása is érdeklődik a feladat-ellátás iránt. A tegnapi nap folyamán érkezett meg
az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ajánlata a központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátására. Közvetlenül az ülést megelőzően a testület tagjai részére kiosztásra került egy
kimutatás, amely szerint a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kunágotai központi orvosi
ügyeleti ellátásáért 54,22,- Ft/lakos/hó díjat fizettek. Éves szinten a NEAK állami
finanszírozáson túl Mezőhegyes lakosságarányú hozzájárulása 3.285.000,- Ft. Emellett az
önkormányzat elsősegélynyújtó helyet tart fenn, amelynek működtetésével az Alföld
Ambulance Kft-t bízta meg. Az elsősegélynyújtó hely működtetéséért fizetendő díj bruttó
1.444.000,- F/hó, éves szinten 17.328.000,- Ft. Mezőhegyesen az orvosi ügyeleti ellátás, illetve
az elsősegélynyújtó hely üzemeltetése 20 millió Ft-ot jelent, amelyet az önkormányzatnak saját
forrásból kell biztosítania. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ajánlata az orvosi
ügyeleti feladatok ellátására 67,- Ft/lakos/hó. Mezőhegyes vonatkozásában 5050 fővel
számolva éves szinten 4.060.000,- Ft. A központi orvosi ügyeleti feladatokat Tótkomlósi
telephelyről látják el. Korábban felvetették annak lehetőségét, hogy Mezőhegyesen is
létesítenek telephelyet, de ezen elképzelést elvetették. Amennyiben elfogadják az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulása ajánlatát, az elsősegélynyújtó hely működtetésére a jövőben nem
lenne szükség. Ennek költsége megtakarításként jelentkezne a költségvetésben.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának ajánlata 104,- Ft/lakos/hó, amely éves szinten
6.300.000,- Ft. Előzetes érdeklődés alapján úgy vélik, hogy a tótkomlósi ügyeleti ellátó hely
orvosi eszközökben jobban felszerelt, mint a mezőkovácsházai. A mezőkovácsházai orvosi
ügyelet mellett Országos Mentőszolgálat található, Tótkomlóson a gyógyszertár, az orvosi
ügyelet és a Mentőállomás adott. A tények magukért beszélnek, 2 millió Ft a különbség a két
ajánlat között. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása elnökének írt levelében jelezte, hogy
várják a Társulás ajánlatát is a központi orvosi ügyeleti ellátásra. Az ajánlatot ezidáig nem
érkezett meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése,
észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő: A következő Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsági ülésre
érdemes lenne meghívni a szakembereket. A Mezőhegyesen praktizáló háziorvosok
mindegyikének egyöntetű véleménye az, hogy a tótkomlósi orvosi ügyeleti rendszerhez történő
csatlakozás lenne a jó irány, akár szakmailag, akár földrajzilag vizsgálva a lehetőségeket. A
háziorvosok kérték, hogy az álláspontjukat továbbítsa a testület irányába. A költségek
tekintetében is kedvező az ajánlatuk az önkormányzat szempontjából, ez egy viselhető összeg.
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Célszerűnek tartaná meghívni a háziorvosokat a bizottsági ülésre, hogy személyesen
mondhassák el véleményeiket, állásfoglalásaikat, esetleges tapasztalataikat. Feltétlenül jelen
ülésen kell ebben a kérdésben a testületnek állást foglalnia?
Pap István Tibor polgármester: Kéri, hogy jelen ülésen foglaljon állást a testület a központi
orvosi ügyelet kérdésében. A központi orvosi ügyelet kérdése már körülbelül 9 hónapja
napirenden van, egy régóta húzódó ügy, amelyben mindenképpen változtatást kellene
eszközölni. Az új testület első olyan témája volt, amelyet mindenképpen meg kívánt vizsgálni,
abban változtatni szeretett volna, de 9 hónapja nem történt előrelépés. Hozzá is érkeztek olyan
jelzések, hogy a háziorvosok elsősorban a tótkomlósi központi orvosi ügyeleti rendszerhez
történő csatlakozást preferálnák. A határozati javaslatban fontos kiemelni – amellyel kérte
kiegészíteni az eredeti határozati javaslatot – a polgármestert arra hatalmazza fel a testület, hogy
fogadja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása ajánlatát, és járjon el csatlakozás
előkészítésének ügyében. Amennyiben a testület egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal,
úgy felkeresi a Társulás elnökét, tájékoztatja a testület döntéséről és előkészítik a szerződés
tervezetet. A szerződésben még nagyon sok részletre kitérhetnek, így a szerződés-tervezetet
mindenképpen a testület elé terjeszti megismerésre. Egyelőre még nem a szerződés aláírására
hatalmazza fel a testület a polgármestert, csupán annak előkészítésére. Ekkor még akár el is
állhat a testület a szerződés megkötésétől, amennyiben az abban foglaltak nem felelnek meg
részükre. Ez rendkívül fontos téma, hiszen 5000 ember orvosi ellátásáról van szó, amely 15
millió Ft megtakarítást is jelent az önkormányzatnak. Természetesen ezzel egyidőben
egyeztetni kell a központi orvosi ügyelet hatósági felügyeletét ellátó NEAK-kal. A NEAK-ot
egyébiránt korábban már tájékoztatta arról, hogy változások várhatóak ezen a területen.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület jelezze csatlakozási szándékát az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulása által működtetett tótkomlósi telephelyű orvosi ügyelethez, azzal,
hogy a csatlakozás dátuma jelenleg legkorábban 2020. október 1. napja lehet, tekintettel arra,
hogy a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kunágotai székhelyű Központi Orvosi
Ügyeletéből való kilépés esetén 3 hónap a felmondási idő, és amely szerződés felmondásáról
2020. július 2.-án kelt levélben értesítették a Kistérséget, és kérje fel a polgármestert, hogy az
ajánlat elfogadásáról és a csatlakozás szándékáról értesítse az Orosházi Kistérség Többcélú
Társulása elnökét, Oravecz Nórát és készítse elő a feladat ellátási szerződést, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
67/2020. (VII.8.) Kt. számú határozat
Csatlakozás az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása Orvosi Ügyeletéhez
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jelzi csatlakozási szándékát az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által működtetett tótkomlósi telephelyű orvosi
ügyelethez.
A csatlakozás dátuma jelenleg legkorábban 2020. október 1. napja lehet, tekintettel arra, hogy
a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása kunágotai székhelyű Központi Orvosi Ügyeletéből
való kilépés esetén 3 hónap a felmondási idő, és amely szerződés felmondásáról 2020. július
2.-án kelt levélben értesítettük a Kistérséget.
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Felkéri a polgármestert, hogy az ajánlat elfogadásáról és a csatlakozás szándékáról értesítse az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása elnökét, Oravecz Nórát és készítse elő a feladat ellátási
szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Bejelentések
1.) Sertésszag
Pap István Tibor polgármester: Folyamatosan érkeznek hozzá is a lakossági panaszok a
Mezőhegyesi Sertéstenyésztő Kft. telephelyéről áradó bűz miatt. Karsai Sándor műszaki
csoportvezető arról tájékoztatta, hogy a sertéstelep és vetőmag üzem körül nincs önkormányzati
tulajdonban lévő terület, azok a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. és a Mezőhegyesi
Sertéstenyésztő Kft. tulajdonában állnak. Mindenképp egyeztetni kell ennek a két cégnek a
vezetőjével, és törekedni kell arra, hogy a szaghatás csökkenjen. Ezt fásítással lehetne a
leggyorsabban elérni.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Egyértelmű számára, hogy a Polgármesteri Hivatal érdemben
foglalkozott a kérdéssel. A lakosság felé mindenképp tolmácsolni kell, hogy az
önkormányzatnak nincs mozgástere a probléma megszüntetésére. El tudná képzelni, hogy
például civil kezdeményezés útján komolyabb mennyiségű facsemetét ajánljon fel valaki, és el
is vállalja, hogy önkéntes munkában telepíti azt a Kft. területére.
Pap István Tibor polgármester: Igyekszik felvenni a kapcsolatot a Mezőhegyesi
Sertéstenyésztő Kft. vezetőjével és arra kér tőle engedélyt illetve együttműködést, hogy ha lesz
pályázati lehetőség vagy civil kezdeményezés, engedélyezze a területükön gyorsan növő fafaj
ültetését.
2.) TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása Mezőhegyesen pályázatról
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A legutóbbi informális ülésen beszélgettek arról,
hogy a korábban benyújtott pályázatban szereplő tervek alapján milyen tényleges elemeket
szeretne megvalósítani a Képviselő testület. A mostani ülés előtt 5 perccel kapott a tervezőktől
egy költségbecslést, akikkel többször vett részt helyszíni bejáráson. Az említett
költségbecslésben sajnálatos módon 10 millió forinttal több forrásigény szerepel. A szabadtéri
színpad felújítását mindenképp el kell végezni. A Zöld város projekt alapelve, hogy minél több
zöld felület maradjon, a színpad megközelítését is ezen irányelv mellett kell megoldani.
Magyar Tibor képviselő: Úgy emlékszik, hogy abban maradtak, hogy a szabadtéri színpad
felújítása ne szerepeljen a projektben.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: Nem lesz lefedve a színpad. A felületeit és
környezetét esztétikailag azonban rendbe kell tenni. A fizikai megközelítése jelenleg sem
egyszerű. Erre megoldást kell találni.
Pap István Tibor polgármester: Fontossági sorrendet állítottak fel, melyen a játszótér
felújítása szerepelt első helyen, a piactér kialakítása pedig kötelező eleme a pályázatnak. A
projektben rendelkezésre álló forrás csak az ÁMK előtti tér rendbetételére elegendő.
Egyértelműen látható, hogy a parkoló kialakítása nem fér bele a keretösszegbe.
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Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A tervezők a szabadtéri színpad és környezetének
felújítására közel 8 millió forintot terveztek. A Templom utca felőli részen a játszótér és a kondi
park vizesblokkal megvalósulhat, illetve 3 db árusító pavilon is. Az Általános Művelődési
Központ előtt buszöböl kerül kialakításra, illetve díszburkolattal is le lesz fedve, melyet a
pályázati alaptételnek megfelelően zöld szigetekkel egészítenek ki. A fent felsorolt munkák
megvalósulása után fennmaradó összeg fordítható a szabadtéri színpad és környezetének
esztétikai rendbetételére.
Pap István Tibor polgármester: Egy korábbi testületi ülésen felhatalmazást kapott a képviselő
testülettől a projekt támogatási szerződésének aláírására, azzal a kitétellel, hogy a műszaki
tartalmat változtatni fogja az önkormányzat. A jelenlegi támogatási szerződés műszaki tartalma
sokkal több feladatot tartalmaz, mint a rendelkezésre álló forrás. Feladatuk a műszaki tartalom
összehangolása a rendelkezésre álló kerettel.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A tervező következő feladata, hogy a most
megküldött költségbecslést kirészletezze és azt a támogatási szerződés műszaki tartalmába kell
munkanemenként beemelni.
Magyar Tibor képviselő: Katona András főépítész látta ezeket a terveket?
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A főépítész úr a pavilon ilyen formában történő
kialakítását nem támogatja.
3.) Szúnyogirtás
Pap István Tibor polgármester: Ahogy korábban is, július 10.-én ismét szúnyogirtás lesz
Mezőhegyes város belterületén. A Génbank-Semex Magyarország Kft. felajánlotta, hogy saját
költségén vállalja a település egészén a szúnyoggyérítést. A Jegyző Úrral történt egyeztetésen
arra az álláspontra jutottak, hogy szükség esetén az önkormányzatnak is muszáj lesz a
költségvetésében elkülöníteni összeget a szúnyoggyérítésre, melynek költsége körülbelül
500.000,- Ft.
4.) Csapadékvíz rendszer
Pap István Tibor polgármester: Több lakossági észrevétel is érkezett a csapadékvíz rendszer
problémája miatt. A település teljes csapadékvíz rekonstrukcióját anyagi okok miatt nem tudják
megvalósítani, azonban szükséges lenne egy kamerás felmérés a problémák feltárására.
Tervezési feladatokra 5 millió forint került elkülönítésre a 2020. évi költségvetésben, melyből
már 2 millió forint felhasználásra került. A nagy esőzések után a Katasztrófavédelem
munkatársai vizsgálták a csapadékvíz hálózatot, megállapították, hogy több helyen dugulás
tapasztalható a rendszerben. A probléma teljes megoldását az önkormányzat saját forrás
felhasználásával képtelen megoldani.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A korábban visszaadott TOP-2.1.3 Csapadékvíz
pályázat műszaki tartalma szerint a település teljes bekamerázása 10 millió forintba kerülne. A
legsúlyosabb problémák a lakótelepeken jelentkeztek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy
amennyiben a kamerázás megrendelése mellett döntenek, előtte szükséges a teljes rendszer
mosatásának az elvégzése is.
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Pap István Tibor polgármester: A kamerázás az egyetlen eszköz, ami a probléma feltárásában
segíthet, viszont ragaszkodik ahhoz, hogy ennek költsége ne lépje át a költségvetésben erre
elkülönített összeget.
Uj Zoltán képviselő: Ha kérheti, a július 10.-ei szúnyoggyérítés alkalmával a gépjármű
kerüljön a Mezőhegyesi Sportegyesület által fenntartott Sportpálya felé is, ugyanis a
szúnyogmennyiség jelenleg ellehetetleníti a játékosok edzését is. A korábbi években a pálya
területén is végeztek gyérítést.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A szúnyoggyérítést végző gépjármű útvonala ugyanaz, mint a
korábbi években is volt. Ebben a gépjárműben ül az önkormányzat egyik dolgozója is. A
Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kibocsájtott szer hatótávolsága 70 méter.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye, hogy bár költségesebb megoldás, de sokkal hasznosabb
a légi úton történő gyérítés.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a Nemzeti Népegészségügyi
Központ engedélye kell a légi úton történő szúnyoggyérítéshez. A korábbi években használt
vegyszereket kivonták a forgalomból. Telefonon egyeztetett az Edár Bt. vezetőjével, aki arról
tájékoztatta, hogy a légi úton történő szúnyoggyérítés teljes költsége körülbelül 1 millió forint
a belterület vonatkozásában. Amennyiben a testület légi úton kívánja a szúnyogokat gyéríteni,
határozza meg a fent említett 1 millió forint forrását.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek a nyílt ülésen további
bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további bejelentés nem volt, jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérte Kovács István és Krcsméri Tibor képviselőket. Megköszönte a
Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1030 órakor – berekesztette.
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