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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. július 17. napján – 1305 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, Magyar Tibor, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Krcsméri Tibor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva
pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános Művelődési Központ
megbízott intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, a
hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Krcsméri Tibor és Uj Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat. A meghívóban
ismertetett napirendi pontok megvitatását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 8. napirendi
pontként kéri megtárgyalni – a mai nap folyamán utólagosan megküldött – A TOP-2.1.2-15BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” pályázat kötelezően
előírt nyilvánosság feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést.
1. Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítéséről
2. A Mezőhegyes Városi Havilapról és Mezőhegyes város új arculatáról
3. A veszélyhelyzet során a polgármester által a bizottságok helyett meghozott határozatok
felülvizsgálata
4. A Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti épületfelújítás többletköltségeiről
5. A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról és a közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
6. A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése” pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
7. A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat műszaki ellenőrzését végző cég kiválasztásáról
8. A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” pályázat kötelezően előírt nyilvánosság feladatainak ellátásáról
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.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítéséről
Pap István Tibor polgármester: Az I. számú fogorvosi körzet fogorvosa, dr. Marzan Mária
Renáta, - mint ahogyan arról már a múlt ülésen is tájékoztatta a képviselő-testületet- úgy
nyilatkozott, hogy 2020. július 31-ig vállalja a körzet ellátását. Az azóta eltelt időszakban
megkereste dr. Bartha Elvira doktornő, és jelezte, hogy vállalná az I. számú fogorvosi körzet
helyettesítési feladatait. Tárgyalást folytatott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
illetékeseivel, ahol azt javasolták, hogy megbízási szerződés formájában kössön megállapodást
az önkormányzat a fogorvosi feladatok ellátására. A megbízási szerződés időtartamát 1 évre
javasolja megállapítani, tekintettel arra, hogy a végleges terv az, hogy az említett körzet is
vállalkozás formájában működjön a későbbiekben. Bízik abban, hogy ez idő alatt jelentkezik
potenciális fogorvos-jelölt a praxis betöltésére. Tájékoztatásul elmondja, hogy dr. Marzan
Mária Renáta doktornő és asszisztensének bére, a közüzemi díjak, az anyagköltség és a rendelő
takarításának költsége 2019. évben 13.742.000 Ft kiadást jelentett az önkormányzatnak,
melyből a NEAK finanszírozás mindösszesen 10.110.000 Ft-ot fedezett. Dr. Bartha Elvira a
havi NEAK finanszírozáson felül bruttó 21 Ft/ellátott összeget kér, mely 2875 fővel számolva
60.375,- Ft/hó, (724.500,- Ft/év), melyből maga finanszírozná a fogorvosi asszisztenst, a
közüzemi számlákat és az anyagköltséget is. A doktornő kérése csupán annyi, hogy az
önkormányzat oldja meg az épület takarítását. Kereste Végegyháza polgármesterét, akivel nem
tudott még tárgyalni, de megbeszélésük témája az lenne, hogy szeretné, ha az ellátotti létszám
arányában a 724.500,-Ft/év költség megosztásra kerülne a két település között. Amennyiben
sikerül ilyen formában megegyezésre jutni, akkor a kötzet működtetéséhez nyújtott 2019. évi
közel 3,6 millió Ft működési hozzájárulás mintegy 360.000 Ft-ra csökkenne 2021. évtől.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést és az elhangzottakat illetően,
azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület 2020. augusztus 1. napjától kezdődően 1 év időtartamra, 2021. július 31.-éig
bízza meg az I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával, heti 24
órában, a havi NEAK finanszírozáson felül bruttó 21 Ft/ellátott megbízási díj fejében Dr. Bartha
Elvira fogorvost oly módon, hogy a fogorvosi asszisztens foglalkoztatása és a munka
elvégzéséhez szükséges egészségügyi anyagok biztosítása a doktornő kötelezettsége, a kapott
NEAK finanszírozás terhére. az önkormányzat vállalja a rendelő és a közös helyiségek
takarítását, 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:
68/2020. (VII.17.) kt. számú határozat
Megbízás az I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint, az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó fogorvosi
alapellátás biztosítása érdekében 2020. augusztus 1. napjától kezdődően 1 év időtartamra, 2021.
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július 31.-éig megbízza (a 2020. augusztus 1-jétől betöltetlen) I. számú fogorvosi körzet
helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával, heti 24 órában (17 órában Mezőhegyesen, 7 órában
Végegyházán), a havi NEAK finanszírozáson felül bruttó 21 Ft/ellátott megbízási díj fejében
Dr. Bartha Elvira fogorvost (sz.: Orosháza 1992.02.20., an.: Veraj Katalin, lakcím: 5668
Nagybánhegyes, Kossuth u. 81.), aki megfelel a tevékenység gyakorlásához szükséges
feltételeknek.
A fogorvosi asszisztens foglalkoztatása és a munka elvégzéséhez szükséges egészségügyi
anyagok biztosítása a doktornő kötelezettsége, a kapott NEAK finanszírozás terhére.
Az önkormányzat vállalja a fogorvosi rendelő és a közös használatú helyiségek takarítását.
Felhatalmazza a polgármestert a helyettesítési szerződés aláírására, a működési engedélyezési
eljárás lebonyolítására, a körzet finanszírozására vonatkozó eljárás lebonyolítására, illetve a
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: feladat-ellátási szerződés megkötésére: 2020. augusztus 1.
2. napirendi pont: A Mezőhegyes Városi Havilapról és Mezőhegyes város új
arculatáról
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyes Városi Havilapról és Mezőhegyes város új
arculatáról szóló előterjesztést Tarkó Gábor, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnöke készítette. Ő is úgy gondolja, hogy időszerű frissíteni a városi médiumok arculatát,
kommunikációját a lakosság felé. Felkéri Tarkó Gábor képviselő urat, a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság elnökét, tegye meg szóbeli kiegészítését.
Tarkó Gábor képviselő: Az előterjesztés elkészítése előtt számos alkalommal egyeztetett
Mitykó Zsolt alpolgármester úrral, a József Attila ÁMK intézményvezetőjével és polgármester
úrral is. A jövőbeli cél a városi havilap teljes körű megújítása, melyhez javasolja
szerkesztőbizottság felállítását, melynek tagjait az előterjesztés tartalmazza. Szükséges a városi
arculat megújítása is, amely egy új városi címert, a városi havilapnak új laptükröt, új
levélpapírokat, névjegykártyákat jelentene. Az egységes, új megjelenés szerint szükséges lenne
egy új Facebook, Instagram oldal megtervezése is. Olyan minőséget szeretne elérni, mint a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. arculata, melyet a Hidden Characters grafikusai
terveztek. Nyilván nem a Zrt. arculati elemeinek lemásolása a cél, hanem egy önálló városi
arculatot készíteni, jobb minőségben. Mitykó Zsolt intézményvezető arról tájékoztatta, hogy a
városi havilap 2500 példányban készül, mely éves szinten körülbelül 3 millió Ft kiadást jelent,
illetve arról, hogy kért árajánlatot a városi újság nyomtatására, melyet lényegesen kedvezőbben,
mintegy 1,5 millió Ft összegben tud vállalni egy nyomda. Véleménye szerint 2250 példányt
elegendő kinyomtatni, mellyel megtakarítást lehet elérni. Tervei szerint minden hónapban 8
oldal terjedelmű lap jelenne meg. További fontos költségcsökkentő tényező, hogy a
szerkesztőbizottság tagjai társadalmi munkában látnák el feladataikat.
Pap István Tibor polgármester: Annyival egészíti ki Tarkó Gábor képviselő úr hozzászólását,
hogy két fontos dologról kell beszélni. Az egyik a kommunikáció, a másik a megjelenés. Ehhez
szükséges egy új arculat és egy új tartalom. Az egyik a másik nélkül nem működik. Minden
képviselőtől várja, hogy tegyen javaslatot az újságban megjelenő témákra. A Jegyző úr
tájékoztatta, hogy új címer használatát engedélyeztetni kell, melynek előzménye lesz egy
címertervezéssel foglalkozó vállalkozás megbízása. Hosszadalmas folyamatról van szó.
Javasolja a testületnek, hogy az új arculati elemek kidolgozásának költségét a polgármester
számfejtés utáni nettó béréből képzett tartalék terhére biztosítsa. Pintér Gábor megbízását azért
javasolja 2020. december 31.-éig, mert nem szeretné már előre terhelni a 2021. évi
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költségvetést, annak tervezésekor visszatérnek erre a kérdésre. Az újság nyomtatására kapott
árajánlatok nagyon kedvezőek, csak ezzel 1,5 millió Ft-os megtakarítás érhető el.
Tarkó Gábor képviselő: Pintér Gábor munkái megtekinthetőek a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt oldalán, melyek igen színvonalasak. Családjával most költöztek haza
Mezőhegyesre, több verseskötete is megjelent már. Dobos Ferenc jelenleg a városi havilap
tördelő szerkesztője. Az ő foglalkoztatása hogyan lesz megoldva a továbbiakban? Hogyan lesz
honorálva részére az újsággal kapcsolatos teendők ellátása? Esetleg kikerül a munkaköri
leírásából az újság szerkesztése?
Pap István Tibor polgármester: Nem javasolja Dobos Ferenc részére plusz honorárium
biztosítását, hiszen a munkakörében ez a feladatkör jelenleg szerepel. Jelenleg intézményi
átszervezések zajlanak a József Attila ÁMK-ban, előre nem lehet tudni, hogy kik fognak
dolgozni ezen a munkaterületen. Év végéig szól Pintér Gábor megbízása azért is, hogy a testület
látva az addig végzett munkáját, reális döntést tudjon hozni az esetleges
továbbfoglalkoztatásáról.
Tarkó Gábor képviselő: Felmerült kérdésként, hogy lehetne-e újra felvenni és közvetíteni a
képviselő-testületi üléseket. A kábel televíziós megoldás elavult, bonyolult módszer, viszont a
közösségi felületeken online, egy stream-elt adás formájában lehetne közvetíteni.
Pap István Tibor polgármester: Ígéretként fogalmazódott meg részéről - a képviselő-testület
és a lakosság felé is-, hogy megoldást kell találni a testületi ülések közvetítésére.
Kovács István képviselő: Az arculatváltás a város honlapjának megváltoztatását is jelentené?
Az új arculat nem fog túlságosan hasonlítani a Ménesbirtok arculatához, mely által könnyebben
összetéveszthetőek lennének?
Pap István Tibor polgármester: A honlap átdolgozása nem szerepel az előterjesztésben,
viszont ott is át kell majd vezetni a megváltozott elemeket. Az eredeti előterjesztés 2. pontja
így szól: „A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. arculatához illeszkedő, ugyanakkor
egyedi, színvonalas új arculati elemek kidolgozása” a cél. Kérte az aljegyző hölgyet, hogy a II.
határozati javaslatban a „város arculatához illeszkedő, ugyanakkor egyedi, színvonalas új
arculati elemek kidolgozása” szerepeljen. Ragaszkodik ahhoz, hogy a város arculatához
illeszkedjenek az új elemek. Kiemeli, és hangsúlyozza ezt. A város jelenlegi címerén a Hildkapu és egy ló látható. A városnak nincs lova, és csak a kisebb diadalív van az önkormányzat
tulajdonában, tehát a jelenlegi címer inkább a Ménesbirtokra jellemző jegyeket tartalmaz. Ha
elkészül az új címer terve, azt természetesen a testület fogja véleményezni.
Tarkó Gábor képviselő: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. arculatának kialakítása
több tíz millió forintba került, ennyi pénze nincs az önkormányzatnak. A Zrt. abba az irányba
indult el, hogy Mezőhegyes a brand, a márkanév, amit építeni kell. Egyébként a város és a
Birtok mindig is szimbiózisban élt, nem kell ettől félni.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Mióta ez a város címere?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amióta városi rangot kapott a település, tehát megközelítőleg az
1990-es évek elejétől.
Tarkó Gábor képviselő: Ha ennek az írásos anyaga még elérhető az irattárban, szívesen
megtekintené azt.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő: A lakosság részéről felmerült az igény arra, hogy legyen a
városban egy lovat ábrázoló szobor. Szerepel ez a távolabbi tervekben?
Tarkó Gábor képviselő: Szerepelt a tervek között két ilyen szobor is. Az ezeket ábrázoló
makett a Ménesbirtok központi épületében megtekinthető. A Hangai épület előtt lévő szobor
megvalósítását visszavonták, viszont a hamarosan épülő körforgalom közepén tervben van egy
lovas szobor felállítása.
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 2020. augusztus 1-jei dátummal a Városi
Havilap szerkesztésére szerkesztőbizottság álljon fel a határozati javaslatban szereplő tagokkal,
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:
69/2020. (VII.17.) kt. számú határozat
Városi Havilap szerkesztőbizottságának felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. augusztus 1-jétől a Városi Havilap szerkesztésére
szerkesztőbizottságot állít fel.
A szerkesztőbizottság tagjai honoráriumban nem részesülnek.
A szerkesztőbizottság tagjainak névsora:
1) Pap István Tibor polgármester
2) Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK intézményvezetője - főszerkesztő
3) Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke
4) Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke
5) Kovács István képviselő
6) Zsóriné Kovács Márta magyar nyelv és irodalom, informatika-könyvtár szakos tanár
7) Pintér Gábor referens, fotós
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a
város arculatához illeszkedő, ugyanakkor egyedi, színvonalas új városi arculati elemek
(kézikönyv) kidolgoztatására kérje fel Orbán Péter egyéni vállalkozót, melynek költsége bruttó
250.000 forint és ezt az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a polgármester számfejtés
utáni nettó béréből képzett tartaléka terhére biztosítsa, 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:
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70/2020. (VII.17.) kt. számú határozat
Felkérés új városi arculati elemek (kézikönyv) kidolgozására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város arculatához illeszkedő, ugyanakkor egyedi,
színvonalas új városi arculati elemek (kézikönyv) kidolgoztatását határozza el, mely munka
elvégzésére felkéri Orbán Péter egyéni vállalkozót (Orbán Péter E.V. 9915 Nádasd, Petőfi út
30.; adószám: 67367810-1-38; nyilvántartási szám: 50128084; bank neve: OTP Bank;
bankszámlaszám: 1170905720003342).
A kézikönyvben új városi címer, a Mezőhegyes Városi Havilap új laptükre, levélpapírok,
névjegykártyák, az elektronikus levelezéshez használatos dokumentum sablonok és egyéb
arculati elemek tartoznának.
Az előzetes egyeztetések alapján a munka költsége bruttó 250.000 forint, amelyet a testület az
önkormányzat 2020. évi költségvetésében a polgármester számfejtés utáni nettó béréből képzett
tartaléka terhére biztosítana.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, majd az új arculati
elemeket – elkészültük után – terjessze a képviselő-testület ülése elé.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Pap István Tibor polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy
hatalmazza fel a polgármestert, kössön megbízási szerződést Pintér Gáborral a 2020. augusztus
1.-jétől megújítandó Városi Havilap és az ahhoz kapcsolódó elektronikus felületek napi szinten
történő szerkesztése, moderálása, a megkeresésekre történő válaszadás, valamint a városi újság
szerkesztése, a fontosabb városi rendezvényekről, eseményekről történő tudósítás, fotózás
ellátására, havi bruttó 50.000 forint díjért, 2020. augusztus 1-jétől egyelőre 2020. december 31.éig, 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:
71/2020. (VII.17.) kt. számú határozat
Pintér Gábor megbízása a Városi Havilap referensének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. augusztus 1.-jétől
megújítandó Városi Havilap és az ahhoz kapcsolódó elektronikus felületek napi szinten történő
szerkesztése, moderálása, a megkeresésekre történő válaszadás, valamint a városi újság
szerkesztése, a fontosabb városi rendezvényekről, eseményekről történő tudósítás, fotózás
ellátására megbízza Pintér Gábort (anyja neve: Suba Erzsébet, született Orosházán, 1988.
szeptember 06-án, lakóhelye: 5820 Mezőhegyes, Gluzek Gyula lakótelep A. lph. 4. em. 13. a.;
tartózkodási helye: 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 22/B.; személyazonosító
igazolványának okmányazonosítója: 957872SA; adóazonosító jele: 8444432385; TAJ száma:
042 342 427; bankszámlaszáma: 14100282-32926149-01000001) havi bruttó 50.000,-Ft (azaz:
ötvenezer forint) díjazásért, egyelőre 2020. augusztus 1.-jétől 2020. december 31.-éig terjedő
időtartamra.
A megbízási díj forrása az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a városi újság nyomtatási
költségeire beállított kiadási tételben elért megtakarítás lesz.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg a megbízottal.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. augusztus 1.
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Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános Művelődési Központ megbízott
intézményvezetője 1330 órakor távozott a rendkívüli testületi ülésről.
3. napirendi pont: A veszélyhelyzet során a polgármester által a bizottságok helyett
meghozott határozatok felülvizsgálata
Pap István Tibor polgármester: A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és 2020. június 17. között) ő gyakorolta a
képviselő-testület és bizottságai minden hatáskörét, így Ő hozott határozatot és alkotott
rendeletet. A meghozott határozatokról és a megalkotott rendeletekről folyamatosan
tájékoztatta a Hivatal a Képviselő-testületet és a bizottsági tagokat is, elektronikus úton. A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
értelmében a képviselő-testület a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntéseket
bármikor felülvizsgálhatja: hatályon kívül helyezheti, megváltoztathatja vagy változatlanul
hagyhatja őket. A rendeletek esetén is indokolt e szabály alkalmazása. A Pénzügyi, Szociális
és Ügyrendi Bizottság helyett hozott polgármesteri határozatokat először a bizottság elé, majd
a képviselő-testület elé kell beterjeszteni jóváhagyásra. Jelen előterjesztés mellékleteként
csatolta a bizottság helyett hozott határozatokat (58 db). A bizottság 2020. július 8.-ai ülésén
jóváhagyta valamennyi határozatot, és javasolta a testületnek, hogy hagyja helyben a 40/2020.
(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és
2020. június 17. között) a polgármester által bizottság helyett hozott határozatokat. Az volt a
koncepciója, hogy lehetőség szerint kevesebb mérlegelés mellett, de minden kérelmező kapjon
települési támogatást a költségvetésben szereplő kereten belül maradva.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat a Posta utcán tárolja a települési támogatás
keretében kiosztható tűzifát, ami hatalmas mennyiség. Kizártnak tartja, hogy ott ne lennének
rágcsálók. Félő, hogy a fűtési idény kezdetekor, amikor a lakosság részére kiszállítják a tüzelőt,
a rágcsálók a környező házak felé menekülnek. Más deponáló helyet kell találni a tárolásra.
Továbbá jelzi, hogy a komposztáló környezete rossz állapotban van, gondoskodni kell időben
a rendbetételéről.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért képviselő úr véleményével, foglalkozni kell a tűzifa
más helyen történő tárolásának kérdésével. Azt javasolja a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
bizottságnak, hogy kellő óvatossággal kezdje majd el osztani a tüzelőt az arra rászorulóknak,
ha kell nagyobb mennyiségben, mert egy másik helyre történő ledeponálás esetén is
megjelenhetnek a rágcsálók.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Felhívja a figyelmet arra, hogy a hosszú időn keresztül tárolt
fa veszít a minőségéből, és úgy látja, hogy a Posta utcai lerakat bal oldali részén több éves
tüzelő is van. Úgy gondolja, hogy megfelelő előkészítés mellett - mérés, aprítás – lehetne
értékesíteni a tűzifát, az arra nem rászorult lakosság részére is.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért az értékesítés ötletével.
Kovács István képviselő: Évek óta problémát jelent a Sportpálya mellett lévő, Dózsa György
utcára néző vadnarancsfa és annak termése, mely leesését követően igen balesetveszélyes. Más
típusú fát nem lehetne oda ültetni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Lakossági kérésre a fa vissza van metszve, az ágai nem lógnák
át a kerítésen. Nem tartja jó ötletnek, hogy egészséges fákat vágjanak ki. Magyar Tibor
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észrevételére reagálva elmondja, hogy az önkormányzat a zöld hulladékot az átrakó állomásra
viszi, nem pedig a komposztálóra.
Fekete Attila képviselő: Szívesen segít az önkormányzatnak abban, hogy rakodógépeivel a
komposztáló területét rendbe tegye.
Pap István Tibor polgármester: Kéri jegyző urat, hogy a közterület-felügyelő gyakrabban
ellenőrizze a komposztáló környezetét. Kéri, akinek további 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 a bizottságok helyett hozott határozatokat hagyja
helyben, 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:
72/2020. (VII.17.) Kt. számú határozat
A veszélyhelyzet során a polgármester által a bizottságok helyett meghozott határozatok
felülvizsgálata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
javaslatának megfelelően – úgy határozott, hogy helybenhagyja a 40/2020. (III.11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és 2020. június 17.
között) a polgármester által a bizottság helyett hozott alábbi határozatokat:
1) 17/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat - A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
települési támogatást odaítélő döntéseinek megerősítése
2) 18/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat - A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság bérleti
jogviszonyt meghosszabbító döntésének megerősítése
3) 20/2020. (III.25.) Pm. sz. határozat – Badalik Gyula települési támogatása
4) 21/2020. (III.26.) Pm. sz. határozat – Mazula Enikő települési támogatása
5) 22/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat – Pap József tűzifa támogatása
6) 23/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat –Tóth Nikoletta Ilona települési támogatása
7) 24/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat – Csillag József tűzifa támogatása
8) 25/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat – Krizsánné Szegedi Edit települési támogatása
9) 26/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat – Bálint Beáta települési támogatása
10) 27/2020. (IV.1.) Pm. sz. határozat – Gémes Zsolt települési támogatása
11) 28/2020. (IV.8.) Pm. sz. határozat – Erdős József László települési támogatása
12) 29/2020. (IV.8.) Pm. sz. határozat – Varga László települési támogatása
13) 31/2020. (IV.15.) Pm. sz. határozat – Karikó Lászlóné rendkívüli települési támogatása
14) 32/2020. (IV.15.) Pm.sz. határozat- Posztósné Papp Erzsébet Mezőhegyes, Posta utca
14. szám alatti önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
15) 33/2020. (IV.15.) Pm.sz. határozat – Alexa Sándor szociális alapú önkormányzati
bérlakás iránti kérelme
16) 34/2020. (IV.16.) Pm. sz. határozat –Juhász Edina települési támogatása
17) 35/2020. (IV.16.) Pm. sz. határozat – Rézműves Zoltánné települési támogatása
18) 36/2020. (IV.16.) Pm. sz. határozat – Lajos Gergő települési támogatása
19) 38/2020. (IV.16.) Pm. sz. határozat – Nagy Gyuláné települési támogatása
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20) 41/2020. (IV.22.) Pm. sz. határozat – Finta – Barthó Mónika települési támogatása
21) 42/2020. (IV.22.) Pm. sz. határozat – Czinanó Mihály települési támogatása
22) 43/2020. (IV.23.) Pm. sz. határozat – Rácz Klára települési támogatása
23) 44/2020. (IV.22.) Pm. sz. határozat – Mazula Enikő települési támogatása
24) 49/2020. (IV.29.) Pm. sz. határozat – Lakatos Lajos települési támogatása
25) 50/2020. (IV.29.) Pm. sz. határozat – Lajos János települési támogatása
26) 51/2020. (IV.30.) Pm. sz. határozat – Gyarmatiné Kovács Dominika települési
támogatása
27) 52/2020. (IV.30.) Pm. sz. határozat - Erdős József László települési támogatása
28) 53/2020. (IV.30.) Pm. sz. határozat – Bartók Józsefné rendkívüli települési támogatása
29) 54/2020. (IV.29.) Pm. sz. határozat – Dudaszeg Józsefné lakásfenntartási támogatása
30) 57/2020. (V.6.) Pm. sz. határozat – Verók Tibor temetési támogatás
31) 58/2020. (V.6.) Pm. sz. határozat - Karikó Lászlóné települési támogatása
32) 60/2020. (V.12.) Pm. sz. határozat - Bakota Béláné Mezőhegyes, Templom utca 3/10.
szám alatti önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
33) 61/2020. (V.12.) Pm. sz. határozat - Kurai Lajos Mezőhegyes, Kossuth utca 17/1. szám
alatti önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
34) 63/2020. (V.14.) Pm. sz. határozat – Mazula Enikő települési támogatása
35) 64/2020. (V.14.) Pm. sz. határozat – Török Gáborné települési támogatása
36) 65/2020. (V.14.) Pm. sz. határozat – Papp Alexandra települési támogatása
37) 67/2020. (V.15.) Pm. sz. határozat – Bognár Attiláné települési támogatása
38) 68/2020. (V.18.) Pm. sz. határozat – Király Imre települési támogatása
39) 69/2020. (V.18.) Pm. sz. határozat – Eszéki Éva települési támogatása
40) 70/2020. (V.18.) Pm. sz. határozat – Nagy Sándorné települési támogatása
41) 71/2020. (V.19.) Pm. sz. határozat - Badalik Gyula települési támogatása
42) 72/2020. (V.20.) Pm. sz. határozat - Az EU szabványoknak nem megfelelő, leselejtezett
fa játékelemek értékesítése
43) 74/2020. (V.22.) Pm. sz. határozat – Petrucz Lászlóné temetési települési támogatása
44) 82/2020. (V.28.) PM. sz. határozat - dr. Frankó Evelin Vivien Mezőhegyes, Templom
utca 3/1. szám alatti önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
45) 83/2020. (V.28.) Pm. sz. határozat – Varga Géza János települési támogatása
46) 84/2020. (V.28.) Pm. sz. határozat – Bozó János Tibor települési támogatása
47) 85/2020. (V.28.) Pm. sz. határozat – Göblyös Tamás települési támogatása
48) 86/2020. (V.28.) Pm. sz. határozat – Harangozó Mátyás települési támogatása
49) 89/2020. (VI.5.) Pm. sz. határozat – Sági Ferencné települési támogatása
50) 90/2020. (VI.8.) Pm. sz. határozat - Az EU szabványoknak nem megfelelő, leselejtezett
fa játékelemek értékesítése
51) 91/2020. (VI.9.) Pm. sz. határozat – Barkó Ferenc települési támogatása
52) 92/2020. (VI.9.) Pm. sz. határozat – Tóth László rendkívüli települési támogatása
53) 93/2020. (VI.9.) Pm. sz. határozat – Pfeifer Anna Mária települési támogatása
54) 96/2020. (VI.11.) Pm. sz. határozat – Imre Ildikó települési támogatása
55) 97/2020. (VI.15.) Pm. sz. határozat – Rézműves Zoltánné települési támogatása
56) 98/2020. (VI.15.) Pm. sz. határozat – Baljer Imréné települési temetési támogatása
57) 102/2020. (VI.17.) Pm. sz. határozat - Badalik Gyula települési támogatása
58) 103/2020. (VI.17.) Pm. sz. határozat – Válent István Ferencné települési támogatása
Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság helyett nem hozott határozatot a
polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: A Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti épületfelújítás
többletköltségeiről
Pap István Tibor polgármester: A 2020. július 8.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés után
tartott helyszíni bejárás során a képviselők is láthatták a felújítási munkák előrehaladását, az
épület műszaki állapotát. A testület akkor tájékoztatást kért a műszaki tartalomról és az ehhez
kapcsolódó forrásigényről. Felkéri Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezetőt,
tájékoztassa a testületet.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A kiürített épület felújítási
folyamata során számtalan kisebb-nagyobb olyan probléma adódott, amelyek nem szerepeltek
az eddigi költségvetésben, de fontosságuk miatt foglalkozni kell velük és kivitelezésük
többletköltséggel jár. Ezeket a munkálatokat mindenképp el kell végezni ahhoz, hogy a
szociális intézmény működési engedélye biztonságban megkérhető legyen. A tálaló konyha
jelenlegi állapota nem felel meg a higiéniai és gépészeti előírásoknak, melyről a helyiség
kiürítése után győződtek meg igazán. A pályázati célok között nem szerepelt az épület külső
teraszának felújítása, de az annyira szétrepedezett, és átázik, hogy mindenképp fel kell újítani.
Az emele meleg burkolatú helyiségeiben a régi parketta olyan mértékben szétnyílt, hogy lassan
balesetveszélyessé válik. A szétszáradás olyan mértékű, hogy a parketta nem javítható, teljes
felületének szőnyegezése nem gazdaságos, így helyére laminált padló kerülne.
Magyar Tibor képviselő: Mennyibe kerül a hagyományos faparketta? Számára furcsa lenne
laminált padló, véleménye szerint nem illik az épület stílusához.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Tudomása szerint 20.000,- Ft/m2
áron kapható az a klasszikus parketta, amelyik illeszkedne is az épület jellegéhez. A magas
kopásállóságú laminált padló tölgy színű lenne, ezt a hatóság is engedélyei, ára pedig 40005000,- Ft/m2. Az emeleti rész laminált padlóval történő burkolása körülbelül. 500.000 Ft-os
költséget, míg hagyományos parkettával burkolása 2.000.000 Ft plusz költséget jelentene.
Pap István Tibor polgármester: Mely helyiségeket kell új burkolattal ellátni?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Gyakorlatilag három helyiség
kivételével a teljes emeleti részt le kell burkolni, ez körülbelül 100m2-nyi területet jelent.
Pap István Tibor polgármester: Érti Magyar Tibor képviselő úr felvetését, és valóban jobban
illeszkedne a parketta az épülethez, de el tudja fogadni a laminált padló alkalmazását is.
Magyar Tibor képviselő: A lamináltpadló sokkal kevésbé időtálló, mint a klasszikus parketta.
Pap István Tibor polgármester: Az emeleti szobákat kevésbé használják, kisebb
igénybevételnek vannak kitéve.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Magyar Tibor képviselő úrnak
kétségtelenül igaza van, amikor a klasszikus parketta mellett érvel, de sajnos az anyagi
lehetőségeik korlátozottak. A szétnyílt parkettára habfólia alátéttel új, nagy kopásállóságú
laminált padló kerülne, olyan szegélyezéssel, amely alkalmas informatikai kábel takart
elvezetésére is.
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Pap István Tibor polgármester: Mennyivel hosszabbítja meg a kivitelezést, ha a testület tagjai
a parketta lerakása mellett döntenek? Mi az épületfelújítás kivitelezésének határideje?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Több héttel megnöveli a kivitelezés
időtartamát. A projekt szempontjából 2020. szeptember 18.-a a határidő, de a végcél az, hogy
a fűtési szezon megkezdésekor az időseket már a Kossuth utca 20. szám alatt fogadják.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztést illetően további kérdése,
észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a testület a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti
épületfelújítás többletköltségét bruttó 5.344.067-Ft értékben biztosítsa, mely költség fedezetéül
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének ingatlanértékesítésből befolyó bevételét jelölje
meg, 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:
73/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti épületfelújítás többletköltségeiről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti
épületfelújítás többletköltségének biztosításáról bruttó 5.344.067-Ft értékben.
A költség fedezetéül az önkormányzat 2020. évi költségvetésének ingatlanértékesítésből
befolyó bevételét jelöli meg.
Felhatalmazza a polgármestert a felújítás befejezéséhez szükséges munkák elvégzéséhez
szükséges megrendelések és szerződéskötés aláírására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi
pont:
A
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító
számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési bírálóbizottság
felállításáról
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület korábban már döntött a 891 hrsz-ú
önkormányzati épület felújításáról a TOP-1.1.-16-BS1-2017-00014 azonosító számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat keretén belül közbeszerzési eljárásban
kivitelezői ajánlattételre felkért cégek kiválasztásáról. A pályázatra Dr. Fodor András, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített ajánlattételi felhívás tartalmazza a
szükséges feltételeket, amelyek alapján elindítható a közbeszerzési eljárás. A II. határozati
javaslat pedig a háromtagú bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról szól. Kéri, akinek az
előterjesztést illetően kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a testület fogadja el a TOP-1.1.316-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat
kivitelezőjét eldöntő közbeszerzés ajánlattételi felhívását az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
74/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat kivitelezőjét eldöntő
közbeszerzés ajánlattételi felhívását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, aki egyetért azzal, hogy a TOP-1.1.316-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat
kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban Dr. Fodor
András ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, Laurinyeczné Hurguly Évát
a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, Karsai Sándort a
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetőjét kérjék fel a háromtagú
bírálóbizottság tagjainak, 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:
75/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat kivitelezését végző
vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes
leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat kivitelezés
közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és a közbeszerzési
bírálóbizottság felállításáról
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztést illetően kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a testület fogadja el a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat kivitelezőjét eldöntő
közbeszerzés ajánlattételi felhívást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal,
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:
76/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése” pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadásáról
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
kivitelezőjét eldöntő közbeszerzés ajánlattételi felhívását az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-201600009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése”
pályázat kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban Dr.
Fodor András ügyvédet, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, Laurinyeczné
Hurguly Évát a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetőjét, Karsai Sándort
a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetőjét kérjéj fel a háromtagú
bírálóbizottság tagjainak, 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:
77/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
Közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
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
kivitelezését végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban az alábbi
személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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7. napirendi
pont:
A
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító
számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” pályázat műszaki ellenőrzését végző
cég kiválasztásáról
Pap István Tibor polgármester: A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű nyertes pályázat megvalósulási
szakaszba lépett, amelyhez szükséges a tervezett beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása.
Három ajánlatot kértek erre a feladatra alkalmas vállalkozásoktól. A felkérésre Szuda György
egyéni vállalkozó, az Elektroplan Mérnöki Tervező Kft., és ARCHILAK Mérnöki Szolgáltató
Kft. tett ajánlatot. Szuda György ajánlata a legkedvezőbb. Kéri, akinek az előterjesztést illetően
kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a testület a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú
„Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat műszaki ellenőri
tevékenységének elvégzésére kérje fel a legkedvezőbb árajánlatot adó Szuda György egyéni
vállalkozót bruttó 1.240.000-Ft összegért, mely kiadást a pályázati támogatás fedezi, és
hatalmazza fel a a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri szerződést kösse meg a
vállalkozással, 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:
78/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014 azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen” pályázat műszaki ellenőrzését végző cég kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
azonosító számú „Agrárlogisztikai fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat műszaki
ellenőri tevékenységének elvégzésére - árajánlatát elfogadva – felkéri a legkedvezőbb
árajánlatot adó Szuda György egyéni vállalkozót (6914 Pitvaros, Kossuth u. 2.). bruttó
1.240.000-Ft összegért.
A kiadást a pályázati támogatás fedezi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerűen
8. napirendi pont: A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város
kialakítása Mezőhegyesen” pályázat kötelezően előírt nyilvánosság feladatainak
ellátásáról
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testületnek szükséges a Zöld város pályázat
nyilvánossági feladatainak ellátására egy céget kiválasztania. Az előterjesztésben szereplő 3
céget kérnék fel ajánlattételre. Kéri, akinek az előterjesztést illetően kérdése, észrevétele,
véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a testület a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város
kialakítása Mezőhegyesen” pályázat keretében a nyilvánosság feladatainak ellátására az ATeam Reklámügynökség Kft.-t (5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.), a Coin Operator Kft.-t
(5540 Szarvas, Bethlen G. u. 6/B 3. em. 7.), és a Progresszív Nyomda Kft.-t (5600 Békéscsaba,
Erkel u. 8.) kérje fel ajánlattételre, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a beérkezett
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árajánlatok közül a legkedvezőbb árat ajánló vállalkozóval kösse meg a vállalkozói 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:
79/2020. (VII. 17.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” pályázat kötelezően előírt nyilvánosság feladatainak ellátása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025
azonosító számú „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” pályázat keretében a nyilvánosság
feladatai ellátására az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:
1. A-Team Reklámügynökség Kft. 5600 Békéscsaba, Szent István tér 9.
2. Coin Operator Kft. 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 6/B 3. em. 7.
3. Progresszív Nyomda Kft. 5600 Békéscsaba, Erkel u. 8.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a
legkedvezőbb árat ajánló vállalkozóval kösse meg a vállalkozói szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a következő, Magyar
Állam finanszírozásával végzett szúnyoggyérítés 2020. július 24. napján lesz. Tervei szerint a
következő rendkívüli ülés időpontja augusztus 24. Kéri, akinek a nyílt ülésen bejelentenivalója
van, azt tegye meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A Centrál szervezeti átalakulása miatt foglalkozni kell azzal
a kérdéssel, hogy a Centrál Éttermet, mint közösségi teret a lakosság hogyan tudja használni a
továbbiakban, erről célszerű lenne egy szabályzatot alkotni. Kérné, hogy a korábbi éveknek
megfelelően a testületi ülés anyagán felül az alpolgármesterek, és a képviselők is megkapják a
bizottságok hatáskörébe tartozó dokumentumokat, tekintettel arra, hogy számos esetben a
lakosok olyan kérdésben várnak tájékoztatást, amelyről egy adott bizottság dönt. Karsai Sándor
műszaki-városfejlesztési csoportvezető urat kéri, hogy adjon tájékoztatást a vis maior pályázat
jelenlegi állásáról.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A továbbiakban a bizottságok hatáskörébe tartozó
előterjesztéseket is továbbítja az Aljegyző hölgy az alpolgármestereknek és a képviselőknek. A
József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Intézményegysége vezetőinek kell a
szabályzatot elkészítenie, melynek tartalmaznia kell a bérbe, és használatbavételi feltételeket,
és erről természetesen tájékoztatni kell a képviselő-testület tagjait.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A Békés Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya kiadta határozatát, melyben engedélyezi a födém
cseréjét. A képviselő-testület által kiválasztott cég elkészítette a kiviteli terveket. A mai napon
három kivitelező cégnek küldte meg az indikatív ajánlatkérést. A felújításra benyújtott vis
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maior pályázatról még nem született érdemi döntés, az azonban egészen biztos, hogy a
megigényelt pénzösszeg nem fogja fedezni a költségeket.
Pap István Tibor polgármester: Kéri jegyző urat, és a hivatal munkatársait, hogy a bizottsági
ülések meghívóját, és teljes dokumentumát ezentúl minden képviselő-testületi tag kapja meg.
Tarkó Gábor képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Országzászló felújítására a mai
napig 900.000 Ft adomány érkezett. Sajnálatos hír azonban, hogy a globális költségvetésben
rendkívül túlzó tételek jelentek meg, így a 30-40 millió Ft-ra tervezett kivitelezés végösszege
70 millió Ft felé emelkedett, mely a Ménesbirtok menedzsmentje és a Kormánybiztos úr
számára is elfogadhatatlan. Ennek ellenére nem mondtak le az emlékmű felállításáról, de az
augusztus 20-ai átadás időpontját egy későbbi időpontra halasztják. Próbál mindent megtenni
annak érdekében, hogy a költségeket csökkentse. Szeretné mindenkinek megköszönni az eddig
nyújtott támogatást. Amennyiben anyagi okok miatt nem valósul meg az emlékmű felállítása,
mindenkinek visszajuttatja az adományt.
Magyar Tibor képviselő: Az előző témához még annyit szeretne hozzáfűzni, hogy a Centrál
vezetősége olyan árakat alakítson ki, hogy a közösségi tér használata nyereséges legyen.
Hiányolja Mitykó Zsolt alpolgármester úr jelenlétét a testületi ülésekről. Szavazati joga nincs,
de bármely témához hozzászólhatna, mint intézményvezető is. Rendszeresen nem vesz részt az
üléseken.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, hogy Magyar Tibor képviselő úr személyesen is
mondja el véleményét Mitykó Zsolt alpolgármester úrnak, Ő is tolmácsolni fogja irányába, és
egyet is ért vele, azonban épp annyi joga van az ügyeit intézni, és távol maradni, mint annak a
két képviselőnek, akik a mai ülésen nem jelentek meg. Tájékoztatásul elmondja, hogy a DélBékési Kistérség Többcélú Társulása rendkívüli ülést tart július 22-én, melyen személyesen
részt vesz. Az ülés egyik napirendi pontja Mezőhegyes kilépése a Társulás által működtetett
Kunágotai székhelyű Orvosi Ügyeletből.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Polgármester úr felkérésére vizsgálódott a sertéstelepről a
város irányába terjedő szaghatás megszüntetésének kérdésében. Helyszíni szemlén vett részt,
ahol kiderült, hogy a telep közelében nincs saját tulajdonú területe az önkormányzatnak. A
Vetőmag üzem és a volt Cukorgyár között a 4/12 helyrajzi szám alatt van a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-nek egy erdő művelési ágú területe, de erdősítésre alkalmatlan
véleménye szerint.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek nyílt ülésen további
kérdése, észrevétele, esetlegesen bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Tarkó
Gábor képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell döntenie,
és az érintettek kérték ügyeik zárt ülésen való tárgyalását, ezért a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján zárt ülést tart. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését, és az ülést – 1415 órakor – berekesztette.
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A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.
K. m. f.
Jeszenka Zoltán
alpolgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Magyar Tibor
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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Tarkó Gábor
képviselő

