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

8/R/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. július 23. napján – 1530 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, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradásukat bejelentették: Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Mitykó Zsolt alpolgármester, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az aljegyző hölgyet,
és a hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az
ülést megnyitotta. Magyar Tibor és Uj Zoltán képviselő urak jelezték távolmaradásukat. Fekete
Attila képviselő úr jelezte későbbi érkezését. Az alábbi, meghívóban ismertetett napirendi
pontok megvitatását javasolja:
1. A Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújítási pályázatáról szóló 63/2020.
(VII. 08.) Kt. számú határozat módosítása
2. A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
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 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújítási
pályázatáról szóló 63/2020. (VII. 08.) Kt. számú határozat módosítása
Pap István Tibor polgármester: A testület a 2020. július 8.-ai rendkívüli ülésén döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be a Petőfi sétány járdaburkolatának felújítása érdekében, a
Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati fejlesztések 2020.” elnevezésű
pályázati kiírásra. A pályázatot benyújtották, ellenben a pályázatot kezelő Magyar
Államkincstártól hiánypótlási felhívás érkezett. A hiánypótlási felhívás elsősorban a számszaki
adatok módosítására irányul. A pályázat számszaki adatai átdolgozásának eredményeképpen az
előző adatokhoz képest csökken a beruházás teljes bekerülési költsége, így a pályázati
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támogatás és az önerő mértéke is. A csökkentett költségekről a testületnek határozatban kell
döntenie, amely kötelező eleme a hiánypótlásnak. Kéri, hogy a testület erősítse meg a pályázat
benyújtására irányuló döntését a hiánypótlásnak megfelelően módosított költségekre
tekintettel. Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye
meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Elmúlt ülésen Tarkó Gábor képviselő úr javaslatot tett arra
vonatkozóan, hogy a Petőfi sétány járdaburkolatának felújításával egy időben a vasút
tulajdonában lévő, a sétányhoz kapcsolódó ingóságok felújítása érdekében kezdeményezzenek
tárgyalásokat a MÁV-val. A képviselő úr említést tett az ipartörténeti emléktárgyak –
iparvágány és a fordító korong – megőrzésének a fontosságáról. Az ipartörténeti emléktárgyak
megőrzése és a MÁV-val közös felújítás kérdésében történt-e azóta előrelépés?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A MÁV-val már korábban
megtörtént az egyeztetés. A MÁV nem zárkózik el a kérdéstől, de a felújítás aktualitásakor
mindenképpen az önkormányzatnak jelzéssel és kéréssel kell élni irányába. A sétányt
keresztülszelő sínpár elbontását illetően a Hivatalnak kell beszerezni a szükséges hatósági
engedélyeket. A MÁV azt kérte, hogy időben jelezze az önkormányzat, ha a pályázat pozitív
elbírálásban részesül, mert akkor a következő évi feladatok közé beütemezésre kerül a felújítás
náluk is. Amennyiben a testület egyetért Tarkó Gábor képviselő úr javaslatával, és fenntartja
elképzelését, úgy semmi akadálya nincs annak, hogy a sínpár az eredeti állapotában és helyén
maradjon, beágyazva az új díszburkolatba. A MÁV továbbá azt nyilatkozta – előzetes bejárást
és egyeztetést követően – hogy amennyiben az önkormányzat nyer a pályázaton és áldoz rá
pénzt, úgy Ők is áldozni fognak a vasútállomás mellett a sétány környezetének a rendbetételére.
Fekete Attila 1535 órakor megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Pap István Tibor polgármester: Úgy véli, hogy Tarkó Gábor képviselő úr elmúlt ülésen
elhangzott felvetését a testület pozitívan fogadta. Amennyiben nem így van, úgy kéri a testület
tagjait, hogy jelezzék, de a testület törekszik a városképbe illeszkedő, ipartörténeti
emléktárgyak megőrzésére. Kéri a műszaki-városfejlesztési csoportot, hogy a projekttel
kapcsolatos intézkedések megtételénél erre törekedjenek és legyenek rá figyelemmel.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Mezőhegyes,
Petőfi sétány járdaburkolatának BM pályázat keretében történő felújítására vonatkozó 63/2020.
(VII. 08.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítsa: „Mezőhegyes Város Képviselőtestülete 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, Petőfi sétány 6/2, és Petőfi sétány 9 hrsz-ú ingatlanokat érintően. A felújítás br.
25.812.087,- Ft-os teljes költségéből – a pályázaton elnyerhető br. 16.505.442 -Ft összeg
figyelembevételével br.9.306.645–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.”,
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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81/2020. (VII. 23.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújítási pályázatáról szóló 63/2020.
(VII. 08.) Kt. számú határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának BM
pályázat keretében történő felújítására vonatkozó 63/2020. (VII. 08.) Kt. számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„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, Petőfi sétány 6/2, és Petőfi sétány 9
hrsz-ú ingatlanokat érintően.
A felújítás br. 25.812.087,- Ft-os teljes költségéből – a pályázaton elnyerhető br. 16.505.442 Ft összeg figyelembevételével br.9.306.645–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. 24.
2. napirendi pont: A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Pap István Tibor polgármester: Mitykó Zsolt alpolgármester úr jelezte, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan lehetőség van Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatás benyújtására,
melynek célja az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. Az alpolgármester úr levelében
részletezte az ÁMK pályázat keretén belüli eszközigényét. A pályázat benyújtására viszonylag
rövid idő áll rendelkezésre. Felkéri Mitykó Zsolt alpolgármester urat, amennyiben
kiegészítenivalója van az előterjesztést illetően, azt tegye meg. (Az előterjesztés és Mitykó
Zsolt alpolgármester úr tájékoztató levele a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mitykó Zsolt alpolgármester: Elsősorban az új testületi tagok előtt ismeretlen még, hogy az
Emberi Erőforrások Minisztere – a Belügyminiszterrel és a Pénzügyminiszterrel egyetértésben
– mint minden évben, az idei évben is pályázatot hirdet közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásra, kulturális feladatot ellátó intézmények eszközállományainak gyarapítására.
Sajnos a korábbi években az igényelt támogatásnak csupán töredékét ítélték meg
támogatásként. Ugyanakkor minden lehetőséget és alkalmat meg kell ragadni, amely támogatás
elnyerésére irányul. Az idei évben olyan eszközök beszerzésére nyújtanák be a pályázatot,
amely az elmúlt évek tapasztalatai alapján illeszkedik a különböző kulturális csoportok
igényeihez. Ilyenek például a jótékonysági vagy egyéb zenés-táncos rendezvények. Az
úgynevezett balettszőnyeg nélkülözhetetlen volt a korábbi jótékonysági rendezvények
alkalmával, amelyet az eddigiekben bérelniük kellett. A sörpadok kiváltanák az iskola
tantermeiből kölcsönvett asztalokat. A sörpadokra bármilyen jellegű rendezvények
szervezésénél nagy szükség van. A korábbi fogasok pedig leselejtezésre kerültek, ezért van
szükség újakra.
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Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztésben az szerepel, hogy az önerő mértéke
minimum 100.000,- Ft, ellenben az igényelt támogatás alapján számított önerő mértéke
85.128,- Ft. Nem fog problémát jelenteni a pályázat elbírálása során, ha az önerő mértéke
kevesebb, mint ami a pályázati feltételekben szerepel?
Mitykó Zsolt alpolgármester: Bonyolult számítással alakult ki az önerő mértéke. A pályázati
kiírásban szerepel az önerőt illetően olyan kizáró ok, amelyről a pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető tud bővebb tájékoztatást nyújtani.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A kérdést illetően
egyeztetett a Magyar Államkincstárral. A MÁK tájékoztatása szerint az önerő mértéke megfelel
a pályázati feltételeknek, nem minősül kizáró oknak, a számított önerő összeg az elbírálásnál
nem jelenthet problémát.
Pap István Tibor polgármester: A pályázat elbírálása mikorra várható? Fontos kérdés abból
a szempontból, hogy az önerő összegét mely év költségvetése terhére szükséges biztosítani.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Még ebben az évben
várható, szeptember-október hónapban.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján nyújtson be pályázatot közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás tárgyában 851.291,- Ft összköltséggel és 766.162,- Ft támogatási
résszel, azzal, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 85.129,- Ft önerőt az önkormányzat
2020. évi ingatlanértékesítései bevételeinek 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:

82/2020. (VII. 23.) Kt. számú határozat
A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont alapján közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás tárgyában pályázatot nyújt be 851.291,-Ft összköltséggel,
766.162,-Ft támogatási résszel.
A pályázat benyújtásához szükséges 85.129,- Ft önerőt az önkormányzat 2020. évi
ingatlanértékesítései bevételeinek terhére biztosítja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő a benyújtásra: 2020. augusztus 2.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen bejelentenivalója van, azt tegye
meg. Mivel bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Fekete Attila és Hegedűs
Béla Tibor képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –
1545 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Dr. Szabados Éva
aljegyző

Fekete Attila
Hegedűs Béla Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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