Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
11/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 30. napján – 1400 órai
kezdettel – a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános
Művelődési Központ megbízott intézményvezetője, Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados
Éva aljegyző, Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor
műszaki-városfejlesztési csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető, Jeszenka
Zoltánné, a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megbízott intézményvezetője
Meghívottak: Magyarné Erdődi Mónika intézményvezető, Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola; Nagy Lajos rendőr alezredes, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, Zsótér Attila rendőr őrnagy, a
Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Tóth Péter tűzoltó alezredes, a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának
tűzoltóparancsnoka
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri
Hivatal munkatársait, az intézmények vezetőit, és a Tisztelt megjelenteket. Külön köszöntötte
Bajkán György tűzoltó alezredes urat, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét. Gratulál az alezredes úrnak abból az
alkalomból, hogy részére a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Elnöki elismerés”
kitüntető díjat adományozott. Külön köszöntötte továbbá Magyarné Erdődi Mónikát, a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
megbízott intézményvezetőjét, Nagy Lajos rendőr alezredes urat, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, Zsótér Attila rendőr őrnagy urat, a Mezőhegyesi
Rendőrőrs parancsnokát, Tóth Péter tűzoltó alezredes urat, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnokát.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Tarkó
Gábor képviselő úr jelezte távolmaradását.
A koronavírus járvány miatt kihirdetett rendkívüli jogrend ideje alatt nem lehetett tartani
testületi és bizottsági üléseket, ő gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai minden
hatáskörét, így Ő hozott határozatot és alkotott rendeletet. A rendkívüli jogrend feloldása óta
eltelt időszakban a testület rendkívüli üléseken folytatta munkáját és vitatta meg a felmerülő és
kötelező témákat. Jelen ülés az első rendes ülése a testületnek a rendkívüli jogrend feloldása
óta.
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A napirendek elfogadását és megtárgyalását megelőzően szeretné tájékoztatni a jelenlévőket,
hogy szeptember 30. napja a Helyi Önkormányzatok Napja. A Magyar Országgyűlés a
57/2000.(VI.16.) OGY határozatával a Helyi Önkormányzatok napjának megünnepléséről
döntött. Az Országgyűlés a helyi önkormányzati rendszer létrejöttének tizedik évfordulója
tiszteletére 2000. évben szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját a Helyi
Önkormányzatok Napjává nyilvánította. A határozatban az Országgyűlés felhívja az
önkormányzatokat, hogy ezen az emléknapon közösen, méltó keretek között emlékezzenek
meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményéről. A
járványhelyzetre tekintettel rendezvénnyel nem készültek az esemény megünneplésére, de
fontosnak tartotta, hogy jelen ülésen megemlékezzenek róla.
Az előzetesen megküldött napirendi pontok megvitatását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy
15. napirendi pontként kéri megtárgyalni – a bizottsági ülésen és közvetlenül az ülést
megelőzően kiosztott - Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti bérlő
álkamera beszerelése iránti kérelméről szóló előterjesztést.
A kiegészítéssel javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1. Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
4. Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2019. évben végzett munkájáról
5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2020.
évi felülvizsgálata
6. Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
7. A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
beszámolója 2019. évi tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési
elképzeléseikről
8. Beszámoló Mezőhegyes város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről
9. Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
10. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
11. Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
12. Mezőhegyes város közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szerződéséről
13. A mezőhegyesi 620/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése
14. A 342/2009. (X.27.) és 413/2010. (XI.30.) kt. sz. határozatok visszavonása
15. Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti bérlő álkamera beszerelése
iránti kérelme
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Kéri a Testület egyetértését abban, hogy a nyílt ülésen hozott
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadását követően a 6., 7., és 8. napirendi
pontokat tárgyalják meg, a vidékről érkezett meghívott vendégek okán. Egyebekben a
meghirdetett sorrendben történne a napirendek megtárgyalása, megvitatása. Kéri, akinek
javaslata, módosító indítványa van a napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy
javaslat, módosító indítvány nincs a napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a
napirendi pontokkal, és a napirendi pontok megtárgyalására tett javaslatával, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
és a javaslatot elfogadta.
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság – 2020. szeptember 28. napára összehívott ülése
– határozatképtelensége okán nem tudta véleményezni a rá vonatkozó napirendeket.
Napirend előtti téma
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a
Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
102/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 53/2020., 54/2020., 57/2020., 59/2020., 62/2020.,
66/2020., 68/2020., 74/2020., 75/2020., 76/2020., 77/2020., 78/2020., 79//2020., 85/2020.,
89/2020., 94/2020., 95/2020., 101/2020. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Pap István Tibor polgármester: Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri az alezredes urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tóth Péter tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Köszönti a
jelenlévőket. Nagyvonalakban ismertetni szeretné a tájékoztató legfontosabb témaköreit. A
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Tűzoltó-parancsnokság)
szervezeti felépítése az elmúlt évben nem változott. Kettő gépjárműfecskendővel, egy
vízszállítóval, négy önkéntes tűzoltó egyesülettel és egy önkormányzati tűzoltóparancsnoksággal látja el a feladatát. A legfontosabb szakterület a tűzoltás és műszaki mentés
szakterület, amelyekről több statisztikai felmérést is készítettek. 2019. tavaszán jelentősen
megemelkedett a tűzesetek száma, köszönhetően elsősorban a szárazabb időjárásnak. Majd a
száraz tavasz után a viharos időjárás következtében megemelkedett a műszaki mentések száma.
Mezőhegyes vonatkozásában a tűzesetek száma 2, míg a műszaki mentéseké 10. A műszaki
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mentésekre nem közlekedési balesetekből adódóan került sor, hanem elsősorban a viharkárok
és azok következményeinek a felszámolásából adódóan. Munkájukat az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületek (a továbbiakban ÖTE) segítik, velük együttműködve végzik. Kiemelt feladatuk az
önkéntesség erősítése, az ÖTE-k szerepvállalásának növelése. 2019. évben 30 %-kal nőtt az
ÖTE-k segítségnyújtása. Fontos feladat a lakosságot veszélyeztető hatások csökkentése, mint a
szén-monoxid mérgezések, és a kéménytüzek csökkentése. Ezeknek a hatásoknak a száma
2019. évben a korábbi évekhez képest a harmadára csökkent. A tűzoltás és a műszaki mentések
számának alakulásáról készített statisztikát 2012. évtől kezdődően. Az időjárás negatív irányú
változásával, annak hatásainak a kivédésére megnőtt a polgárvédelmi szakterület
tevékenységének a jelentősége. A polgárvédelmi szakterület feladatait katasztrófavédelmi
megbízott látja el, a település közbiztonsági referensének a bevonásával. Külön köszöni
Szentmihályi Ferenc jegyző úr, közbiztonsági referens eddigi munkáját, aki a
katasztrófavédelmi megbízott munkáját, a tervezett ellenőrzések végrehajtását segítette,
emellett egyéb káresemények alkalmával bármikor a rendelkezésükre állt.
Az iparbiztonsági szakterületet illetően a Tűzoltó-parancsnokság iparbiztonsági felügyeletet lát
el. Mivel az illetékességi területükön veszélyes üzem nincs, így e szakterületet illetően a
veszélyes áruszállítás felügyelete, ellenőrzése a feladatuk.
A hatósági szakterületen részhatósági feladatokat látnak el. A tűzoltók helyismereti foglalkozás
keretében vesznek ezekben részt. Az intézményeknél tűzvédelmi hiányosság esetén felhívják
arra a figyelmet, és igyekeznek nekik segítséget nyújtani.
Fontos az állomány szakmai tudásának gyarapítása, a folyamatos képzések és azok
színvonalának emelése.
A járványhelyzet miatt a közösségi szolgálat csupán részben tud megvalósulni. Reméli, hogy
rövid időn belül vége lesz a járványhelyzetnek, és a diákok újból a megszokott formában tudnak
betekinteni a katasztrófavédelem életébe. Ezáltal fokozottabban tudják toborozni a leendő
tűzoltókat, a fiatalokat a katasztrófavédelemhez, vagy bármely rendvédelmi szervhez. Köszöni
a polgármester úr, és a képviselő-testület elmúlt évben nyújtott segítségét és támogatását.
Pap István Tibor képviselő: Köszöni a tájékoztatást. Kéri a testület tagjait, amennyiben
kérdés, észrevétel, vélemény van az írásos tájékoztatóhoz és a szóbeli kiegészítéshez
kapcsolódóan, azt tegyék meg.
Magyar Tibor képviselő: Köszönetet kíván mondani a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium nevében az iskola nyári gyakorlatának lebonyolításában nyújtott
segítségért és a sikeres közös munkáért. Az iskola és a katasztrófavédelem között régóta tartó
sikeres és eredményes kapcsolat van. Nagyon fontosnak tartja a katasztrófavédelem bevonását
a nyári gyakorlatokba, hiszen fontos az iránymutatás akár a továbbtanulás, akár a hivatás
megválasztása szempontjából.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A lakosság nevében köszönetét fejezi ki a katasztrófavédelem
munkájáért, köszöni a hadra foghatóságukat az elérhetőségükett, amelyet minden alkalommal
tapasztalnak, és azt, hogy minden alkalommal számíthattak munkájukra.
Pap István Tibor polgármester: Csatlakozni kíván a képviselő urak által elmondottakhoz
azzal, hogy köszönetét fejezi ki a katasztrófavédelemnek a település iránt tanúsított kiváló
helytállásáért. Polgármesterré választása és az új testület megalakulása óta eltelt időszak
folyamán rendkívül jó munkakapcsolat alakult ki az önkormányzat és a katasztrófavédelem
között. A Tűzoltó-parancsnokság részéről rendkívül hatékony és gyors a reagálás a különböző
katasztrófavédelmi események bekövetkezésekor.
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A Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni az alezredes úrnak a beszámolót és jó egészséget
kíván a Parancsnokság további munkájához! Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának a Katasztrófavédelem Mezőhegyes
Város területén 2019. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
103/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Orosházi
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Mezőkovácsházi
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának Mezőhegyes Város területén 2019. évben végzett tevékenységéről
szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola beszámolója 2019. évi tevékenységéről, jövőbeni
együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
Pap István Tibor polgármester: Az írásos beszámolót a Testület tagjai megkapták. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Magyarné Erdődi Mónikát, az intézmény
megbízott vezetőjét, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Magyarné Erdődi Mónika megbízott intézményvezető, József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: Köszönti az ülésen jelenlévőket. Átfogó, minden
részletre, területre kiterjedő beszámolót készítettek a kollégáival, így kiegészíteni nem kívánja
azt. Amennyiben olyan téma, kérdés merül fel, amely nem szerepel a beszámolóban, arra
készséggel válaszol. A beszámoló kizárólag a 2019-es évre terjed ki, így a 2020. évről, illetve
az iskolát érintő járványügyi előírásokról, ebből adódó változásokról tud szóban kiegészítő
információval szolgálni.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, amennyiben kérdés, észrevétel,
vélemény van az írásos beszámolóhoz kapcsolódóan, azt tegyék meg.
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Jeszenka Zoltán alpolgármester: A járványhelyzet miatt kialakult változásra, amely az iskola
épületében történő tartózkodást érinti, milyen megoldást lehet eszközölni, tekintettel arra, hogy
az épületben folyik a város közművelődési tevékenysége?
Magyarné Erdődi Mónika megbízott intézményvezető, József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: Ebben a kérdésben is nagyon jól együtt tudnak
működni az Általános Művelődési Központ intézményvezetőjével. Bárminemű, a témára
irányuló utasítást, amely az Oktatási Hivataltól érkezik, egyeztet a polgármester úrral, és
Mitykó Zsolt alpolgármester úrral, az ÁMK vezetőjével is. Jelenleg csak az a személy léphet
be az intézmény területére, aki ott dolgozik, illetve az a diák, aki ott tanul. A 2020. október 1.
napjától életbe lépő rendelkezés értelmében a szülő a lázmérés helyszínéig kísérheti a
gyermekét. Amennyiben a gyermek testhőmérséklete meghaladja a 37,8 Celsius fokot, úgy
újbóli hőmérséklet mérést kell végezni, és annak eredményétől függően amennyiben másodjára
nem haladja meg ezt az értéket, úgy az iskolában maradhat a gyermek, amennyiben meghaladja,
úgy a szülővel haza kell engedni a gyermeket.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Rendezvények megtartására van lehetőség?
Magyarné Erdődi Mónika megbízott intézményvezető, József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: Semmilyen rendezvény megtartására nincs
lehetőség. Az iskola nem adhatja bérbe az épület egyetlen helyiségét sem, még sportolásra sem.
Ebben a kérdésben már egyeztettek a Mezőhegyesi Sportegyesülettel, illetve az egyéb kulturális
vagy sport csoportokkal. Tisztában van a probléma súlyával, ellenben az intézménynek felsőbb
utasításnak kell eleget tennie.
Uj Zoltán képviselő: Az MSE Kézilabda Szakosztálya az edzéseit az iskola tornacsarnokában
tartotta, ezért rendkívül komoly problémát jelent, hogy az edzéseket hol és milyen formában
tartsák meg, tekintettel arra, hogy a bajnokság megkezdődött, így a sportolók felkészítését meg
kell oldani.
A tornacsarnok felújításakor szükség volt a kosárlabda palánk áttelepítésére egy
raktárhelyiségbe. A raktárhelyiség tulajdonosa jelezte, hogy a kosárlabda palánkot rövid időn
belül el kell szállítani a helyiségből. Tudnának-e valamilyen megoldást találni a palánk
tárolására? A kosárlabda palánkot már nem fogják használni az iskolában, így egyéb megoldást
kell találni annak tárolására. Arra esetleg lenne-e lehetőség, hogy a Békéscsabai Tankerület
keressen megoldást erre a problémára?
Magyarné Erdődi Mónika megbízott intézményvezető, József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: A kosárlabda palánkot már nem szeretnék
visszahelyeztetni a tornacsarnokba. A palánk tulajdonosának jelezte a problémát, és egyeztetni
fog vele a kérdésben.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Javasolja, hogy az intézmény a kosárlabda palánkot ajánlja fel
a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak. Információja szerint a
parancsnokságon a napi rendszeres testmozgás kötelező a tűzoltók számára.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben megvalósul a szabadtéri rekortán pálya az iskola
udvarán, úgy amellett fix helyre át lehetne alakítani a palánkot állandóvá, például egy szabadtéri
street ball pályára.
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Pap István Tibor polgármester: Az intézményvezető asszonnyal napi szintű, jó kapcsolatban
van az önkormányzat, folyamatosan egyeztetnek a kialakult helyzetről. Az iskola, és az
intézmény épületében helyet foglaló közművelődés meghatározó a város életében, ezért nagyon
fontos, hogy jól működjön mindkét intézmény. Az eddigi tapasztalatok alapján rendkívül jó az
együttműködés a két intézmény, valamint az iskola és az önkormányzat között. Az ÁMK
épülete nem csak az oktatásnak és nevelésnek, hanem társadalmi, kulturális és
sporteseményeknek is helyet ad. A jelenlegi helyzetben ez korlátozásra került. Fontos, hogy a
város lakói érdekében megőrizzék ezt a jó kapcsolatot.
A beszámolóban szerepel – többek között – a tanulói létszám csökkenését mutató statisztika,
amely 2015. óta vizsgálja a helyzetet. Hogyan látja ezt az iskola vezetősége? Meg fog állni ez
a folyamat, van rá megoldás? Milyen irányba várható elmozdulás?
Magyarné Erdődi Mónika megbízott intézményvezető, József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: A jelenlegi tanulói létszám 252 fő. Ez a szám egy
ideje stagnál, nincs sem csökkenés, sem emelkedés. Jelenleg 8. évfolyamon egy osztály van,
akik 2021. évben elballagnak. Míg a jelenlegi adatok alapján a 2021/2022-es tanévben kettő
első évfolyam indul. Ez arra ad következtetést, hogy kismértékben emelkedni fog a tanulói
létszám. Az Alapfokú Művészeti Iskolában nőtt a tanulói létszám. A Békéscsabai
Tankerületnek volt egy kezdeményezése – amely a testület előtt is szerepelt – az Alapfokú
Művészeti Iskola átszervezésére vonatkozóan. Legnagyobb örömére ez az átszervezés nem
valósult meg. Jelenleg is a korábbi struktúrában működik a művészeti iskola, három telephelyen
és emelkedő tanulói létszámmal.
Kovács István képviselő: Az iskola minden évben tavasszal és ősszel papírgyűjtést szervez. A
kialakult járványhelyzet ellenére az őszi papírgyűjtést megtartják?
Magyarné Erdődi Mónika megbízott intézményvezető, József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola: Igen, a témában egyeztetett polgármester úrral, és
annak eredményeképpen tájékoztatja az érdeklődőket, hogy 2020. október 6. napján
megtartásra kerül az őszi papírgyűjtés.
Pap István Tibor polgármester: Az általános iskola tájékoztatóját a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni az intézményvezető asszony tájékoztatóját. Kéri,
akinek további kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a
megbízott intézményvezető által beterjesztett tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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104/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi József Atilla Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola 2019. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót a
megbízott intézményvezető által beterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Beszámoló Mezőhegyes város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Pap István Tibor polgármester: Az írásos beszámolót a Testület tagjai megkapták. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Felkéri Nagy Lajos rendőr alezredes urat, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét, amennyiben kiegészítenivalója van
a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Nagy
Lajos
rendőr
alezredes,
a
Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetője: A tájékoztató részletesen tartalmazza a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság Mezőhegyes területén végzett 2019. évre vonatkozó tevékenységét. Az
elmúlt év és az idei év statisztikai adatai alapján Mezőhegyesen a lakosság számára elfogadható
és megfelelő közbiztonsági helyzetet tudtak biztosítani. Meglátása szerint a statisztikánál
fontosabb, hogy a lakosság milyennek látja a közbiztonságot a városban. A visszajelzések
alapján közbiztonság szempontjából Mezőhegyes nyugodt, békés és élhető város. Igyekeznek
munkájukat ugyanilyen szinten, és ugyanilyen intenzitással és eredményesen végezni.
Köszönetét fejezi ki az önkormányzatnak, a testületnek, a város valamennyi intézményének a
város közbiztonságáért, a bűn- és balesetmegelőzésért végzett kimagasló segítő munkájáért,
figyelemmel arra, hogy az illetékességi területükhöz tartozó települések közül a legelső helyen
szerepel Mezőhegyes. Számos közbiztonsági rendezvénynek ad helyet a város, amelyek
többségének – a visszajelzések alapján – országos híre is van. Az illetékességi területükhöz
tartozó 18 település igyekszik a lehetőségéhez mérten segíteni munkájukat, de elmondható,
hogy a legtöbb segítséget Mezőhegyes várostól kapták. 2020. évben a járványhelyzet okán nem
tudták a rendezvényeik nagy részét megtartani, de a jövőben igyekeznek bepótolni azokat. Az
általános iskolában számos programot, vetélkedőt szerveztek, előadást tartottak, amelyhez
nagyon nagy segítséget kaptak az iskola vezetőségétől. Ezúton is köszöni munkájukat. A Békés
Megyei Rendőrfőkapitányság olyan online oktató előadásokat tart, vetélkedőket indított,
amelyhez csatlakozhatnak az iskolák, és a diákok a pedagógusok segítségével. Igyekeznek az
online oktatás, program- és vetélkedés szervezés lehetőségét minél inkább kihasználni, és azt
minél szélesebb körben megismertetni mind a pedagógusokkal, mind a diákokkal.
Reméli, hogy a koronavírus járványtól függetlenül eredményes évet fognak tudni zárni.
Mezőhegyesen jelentős mértékben csökkent a bűncselekmények száma. Míg 2018. évben 114
bűncselekmény volt, addig 2019. évben 71. 2020. évben a bűncselekmények száma nem éri el
az 50 bűncselekményt. A közúti ellenőrzések tekintetében történt változás, rajtuk kívül álló
okok miatt. Jelenleg folyik a Csanádpalota-Mezőhegyes közötti útszakasz felújítása, illetve
útfelújítás történik Mezőhegyes belterületén is. Igyekeztek segíteni a közlekedést és
körültekintőek lenni. Ezúton köszöni a képviselő-testületnek, az önkormányzatnak a 2019.
évben és 2020. évben eddig nyújtott segítségét.
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Pap István Tibor képviselő: Köszöni a tájékoztatót és a kiegészítést. Kéri a testület tagjait,
amennyiben kérdés, észrevétel, vélemény van az írásos beszámolóhoz és a szóbeli
kiegészítéshez kapcsolódóan, azt tegyék meg.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Köszöni a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság és a
Mezőhegyesi Rendőrőrs munkatársainak azt a munkát, amely a városban tapasztalható
rendkívül jó közbiztonságot mutatja. A város lakossága továbbra is számít az eredményes
munkájukra.
Magyar Tibor képviselő: Ezúton szeretné megköszönni azt az eredményes munkát, amelyet a
Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal a diákok nyári gyakorlata során
közösen együttműködve láttak el. A táborozók egy héten keresztül, és a diákok év közben
tanulmányi kirándulás keretében betekintést nyerhettek a Rendőrség több szervének a
munkájába, megismerhették a rendőri pálya különböző ágazatait, részletes felvilágosítást
kaphattak a rendőri hivatáshoz vezető továbbtanulási lehetőségekről. Ő is rendre tapasztalja,
hogy az útfelújítás okozta közlekedési nehézségek ellenére a rendvédelmi szervek továbbra is
szorgalmasan ellenőrzik a forgalmat.
Pap István Tibor polgármester: A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatóját a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért a tájékoztatóban szereplő azon megfogalmazással,
hogy a városban a közrend, a közbiztonság helyzete kielégítő. Úgy véli, ezzel a testület is
egyetért. Zsótér Attila rendőr őrnagy úrral rendszeres, szinte napi szintű kapcsolatot tartanak,
de folyamatos a kapcsolattartás a Mezőkovácsházi Rendőrkapitánysággal is. Összességében
elmondható, hogy nagyon jó a kapcsolat a város és a rendőrség között. A testület nevében
köszöni a munkájukat. Köszöni az alezredes úrnak a beszámolót és jó egészséget kíván a
Parancsnokság további munkájához! Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes Város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről,
valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
105/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről szóló tájékoztató minden tételre vonatkozóan részletes tájékoztatást nyújt. Az
önkormányzat 2020. évi költségvetése I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (A tájékoztató és mellékletei a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Köszöni a pénzügyi vezetőnek a rendkívül jól érthető, tájékoztató jellegű
beszámolót, melyet az bizottsági ülésen röviden ismertetett. Összességében elmondható, hogy
egy optimista, pozitív eredmények irányba mutató gazdálkodást folytatott az önkormányzat. A
testület elsődleges célkitűzése volt a költségvetés rendbetétele, és az I. félévi teljesítési adatok
tükrében elmondható, hogy ennek eleget is tesznek. A bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a Testület tagjait, akinek kérdése, észrevétele,
véleménye van az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló
tájékoztatóval kapcsolatosan, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről
szóló tájékoztató 11. számú mellékletében az önkormányzat létszámkerete és az önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezet 11. számú mellékletében az önkormányzat létszámkerete között eltérés
mutatkozik. Az elsőben 25 fő, a másodikban 23 fő szerepel. Mi az eltérés oka? A költségvetés
elfogadásakor 23 fő volt az önkormányzat létszámkerete, míg a tájékoztatóban 25 fő szerepel.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Köszöni az észrevételt.
Az eltérés oka, hogy míg a rendelettervezet önkormányzati létszámkerete nem tartalmazza a
társadalmi megbízatású polgármester és az alpolgármester személyét, addig a tájékoztatóban a
tervezett és a tényadatok között szerepel. Az adatokat helyesbíteni fogja. A helyes adat az
önkormányzati létszámnál a 23 fő.
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel. Megállapította,
hogy egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem volt.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
106/2020. (IX.30.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Önkormányzata 2020. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót, a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet szintén egy részletesen
kidolgozott anyag, ezért ahhoz nem kér kiegészítést. A rendelettervezetet a Pénzügyi, Szociális
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet és mellékletei a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet és javasolja a testületnek a
rendelettervezet rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezetet
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a beterjesztett tartalommal
emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
10/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
3. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Pap István Tibor polgármester: A napirend tartalmazza a jegyzőre, a polgármesterre, a volt
Szociális és Egészségügyi Bizottságra, és a volt Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra, a volt Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottságra, valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat. A beszámolók az
átruházott hatáskörben hozott döntéseket és azok végrehajtását tartalmazzák. Jogszabály
értelmében jóvá kell hagyni a beszámolókat. A beszámolókat a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság beszámolóját
kivéve a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a jegyzőre, a polgármesterre,
a volt Szociális és Egészségügyi Bizottságra, és Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolókat. A bizottság valamennyi beszámolót elfogadásra javasolja.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, akinek kérdése, észrevétele, véleménye
van az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókkal kapcsolatosan, azt tegye meg.
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Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A választásokat megelőző bizottságok nem egész évben végezték munkájukat, hiszen
a választásokat követően átalakultak a bizottságok, és hatásköreik is megváltoztak. A volt
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a korábbi években is több városi és
egyéb szervezetek által szervezett rendezvényt támogatott. Az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság év elején meghatározta a rendezvénytervét és annak
költségvonzatát. A koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetben nem lehetett rendezvényeket
szervezni, így a rendezvények elmaradtak, az azokra tervezett összegek sem kerültek
felhasználásra. Az elmaradt rendezvényeket utólagosan nem fogják megszervezni, így azok
pénzügyi teljesítései is elmaradnak. A bizottság 2021. évben nem fog túl tartalmas beszámolót
készíteni a 2020. évi támogatásokról. Van-e arra lehetőség, hogy a fel nem használt összegeket
más célra fordítsa a bizottság? Vagy esetlegesen a megmaradt összegből képezzenek tartalékot
jövő évre?
Pap István Tibor polgármester: A rendezvények elmaradása miatt fel nem használt
keretösszeg megtakarításként fog jelentkezni a költségvetésben. Az önkormányzat nem tudta
előre tervezni a gépjárműadó elvonást, illetve a koronavírus járvány miatti több millió forint
összegű plusz saját forrás kiadást, amely a védőeszközök, védőfelszerelések és tisztítószerek
beszerzésére irányult. A 2020-as év a koronavírus járvány miatt rendkívüli évnek mondható,
amely hatással volt a tervezett programokra is. A rendezvények támogatása esetében
megtakarítás jelentkezik, de más területet illetően volt több előre nem tervezett kiadás. A
rendkívüli jogrend költségvetésre gyakorolt hatása, eredménye a későbbiekben realizálódik. A
rendezvények elmaradása miatti megtakarítást nem használná fel más célra, azt a nem várt
kiadások fedezésére tartalékolná.
Magyar Tibor képviselő: Információi szerint a járvány második hullámának december
közepén vége lesz. Azokat a rendezvényeket, amelyek nem egy adott dátumhoz kapcsolódnak,
esetlegesen év elején meg lehetne tartani, vagy delegáció fogadása is szükségessé válhat. Ezen
időszakban a városnak még nincs elfogadott költségvetése, így ebből a megtakarításból
biztosíthatóak lennének a rendezvények.
Pap István Tibor polgármester: Amennyiben valóban megszűnik a járványhelyzet december
közepére, úgy egyes rendezvényeket még az év végéig meg lehet tartani, amely rendezvények
forrása a rendezvénykeretben meghatározott összeg. Ilyen például a „Mindenki Karácsonya”
elnevezésű városi rendezvény.
Magyar Tibor képviselő: A „Mindenki Karácsonya” rendezvényt az ÁMK előtti közterületen
is meg lehet rendezni, abban az esetben, ha a járványveszély nem szűnik meg.
Pap István Tibor polgármester: Mi történik abban az esetben, ha a költségvetésben
jóváhagyott összeg egy-egy tétel vonatkozásában nem használódik fel? Adott esetben mi
történik azzal az összeggel, amely azért nem került felhasználásra, mert a rendezvény nem
került megtartásra?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A költségvetésben
minden olyan tervezett összeg, amely valamilyen okból kifolyólag nem került felhasználásra, a
hiány mértékét csökkenti.
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Jeszenka Zoltán alpolgármester: A 2020. évben keletkezett megtakarítást nem lehet
átütemezni a következő évre. 2021. évben új költségvetési év lesz, új költségvetési tervezet
készül, új számadatokkal.
Magyar Tibor képviselő: Hiányt csökkentő tétel a polgármester számfejtés utáni nettó béréből
képzett tartalék is?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Nem, azt a céltartalékon
tartják nyilván, és maradványként viszi tovább a következő évre. A polgármester számfejtés
utáni nettó béréből képzett tartalék ténylegesen rendelkezésre álló pénzösszeget takar, így azt
az összeget továbbviszik a következő évre.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a testület tagjait, akinek további kérdése, észrevétele,
véleménye van az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókkal kapcsolatosan, azt
tegye meg. Megállapította, hogy további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, ezért kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a jegyző által beterjesztett, a jegyzőre átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
107/2020. (IX.30.) Kt. sz. határozat
A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.)
önkormányzati rendelet 8. § (10) bekezdésében, majd a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati
rendelete 8. § (10) bekezdésében, a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.(XII.12.)
önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdésében és az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. §
(5) bekezdésében, valamint az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében a jegyzőre átruházott hatáskörök
2019. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
polgármester által beterjesztett, a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolókat az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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108/2020. (IX.30.) Kt. sz. határozat
A polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.)
önkormányzati rendelet 8. § (8) bekezdésében, majd a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati
rendelete 8. § (9) bekezdésében, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében és a gyermekvédelem helyi
rendszeréről szóló 5/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésében a
polgármesterre átruházott hatáskörök 2019. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság által beterjesztett, a volt Szociális és Egészségügyi
Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
109/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A volt Szociális és Egészségügyi Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság által
beterjesztett, az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
5/2014. (III.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében, és a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának helyi szabályzatában a volt
Szociális és Egészségügyi Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra
átruházott hatáskörök 2019. évi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság által beterjesztett, a volt Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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110/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A volt Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra, majd a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság által
beterjesztett az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-ában, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. §
(3) bekezdésében, és az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008.(XI.26.)
önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontjában a volt Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottságra, majd a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottságra átruházott hatáskörök 2019. évi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság által beterjesztett a volt Ügyrendi, Oktatási,
Közművelődési és Sport Bizottságra, majd az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
111/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A volt Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottságra, majd az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság által beterjesztett, a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben, majd a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletben a volt Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és
Sport Bizottságra, majd az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságra átruházott
hatáskörök 2019. évi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2019. évben végzett
munkájáról
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Uj Zoltán képviselő urat, a Mezőhegyesi
Sportegyesület (a továbbiakban: MSE) elnökét, amennyiben kiegészítenivalója van a
tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
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Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A tájékoztató röviden foglalja
össze az MSE 2019. évi tevékenységét. A 2019. évi beszámoló nem tartalmazta az ÁMK épület
tornacsarnoka felújításának végleges lezárását. A tornacsarnok ünnepélyes átadására 2019.
október hónapban került sor. Az eltelt közel egy év tapasztalata alapján elmondható, hogy egy
rendkívül jól sikerült beruházás valósult meg Mezőhegyesen. Az épület, így a tornacsarnok az
önkormányzat tulajdona, a felújításra az MSE pályázatott, a pályázathoz az önerőt az
önkormányzat biztosította, és az épület fenntartója a Békéscsabai Tankerület, amely érdekes
helyzetet teremt. Ellenben a tornacsarnok közel 40 millió Ft értékű felújítása azt mutatja, hogy
egy hasznos cél érdekében eredményesen lehet együttműködni, a kitűzött célt el lehet érni, és
sikeresen lehet tovább működtetni. A felújítást végző kivitelező cég jó munkát végzett,
minőségileg is kiváló lett a tornacsarnok, és a tapasztalatok alapján az iskola megfelelően
rendben tartja, vigyáz annak állapotára. Sajnálatos tény, hogy a vírushelyzetre tekintettel a
Tankerület nem engedélyezi azon sportolók számára a tornacsarnokban történő edzést, akik
nem a mezőhegyesi iskolába járnak. Ez komoly problémát okoz a Kézilabda Szakosztály
edzéseinek megtartásában, különösen arra való tekintettel, hogy megkezdődött a bajnokság.
Jelenleg az iskola kültéri aszfalt pályáján tartják meg a kézilabda edzéseket. Rövidesen azonban
az időjárás miatt erre sem lesz lehetőség. A beszámolóban említést tesz a labdarúgó sportpályán
lévő elöregedő tölgyfák veszélyeire. Az érintett fák bár egészségesnek tűnnek, de nagyon
elöregedtek, ágai szárazak és minden napos eset, hogy hol kisebb, hol nagyobb ágak szakadnak
le róla. A sportpálya kihasználtsága jelenleg maximális, minden nap több száz sportoló, diák
veszi igénybe a pályát, a szakképző iskola tornaóráit is jó idő esetén ott tartják. Véleménye
szerint rendkívül veszélyes a fák alatt tartózkodás és félő, hogy súlyos baleset történik. Ki
vállalja a felelősséget egy esetleges baleset esetén? A fák védelmével, és a fák kivágásával
kapcsolatos ügyek a település jegyzőjének a hatáskörébe tartoznak. Időben szeretné jelezni,
hogy foglalkozzanak ezzel az általa felvetett problémával, még mielőtt tragédia következne be.
A leszakadó faágak nem csak az ott tartózkodókra jelentenek veszélyt, hanem a
felépítményekre is. Súlyos anyagi kárt okozhatnak az épületekben is. Rövid időn belül 10 millió
Ft értékben felújításra kerül a lelátó. Nem szeretné, ha az új felépítmény kárt szenvedne a
leszakadt faágak miatt. A problémát már jelezte a polgármester úr irányába. Döntést kellene
hozni a fák vizsgálatát és esetleges ritkítását, visszavágását illetően is. Az MSE
költségvetésében nem lesz forrás a fák átvizsgálására. 2020. március 23. napjától a
polgármester rendelkezésének megfelelően bezárásra került a sportpálya is. Május hónapban
került sor a sportpálya újbóli megnyitására. A sportpálya bezárásával az edzéseket online
rendszerben tartották meg. A sportpályán a nyár közepén tartottak első ízben edzéseket. Azóta
is sok edzést tartanak a pályán, és több iskolai osztály, csoport is ott tartja a tornaóráit. Az első
pálya felújítás alatt áll a Ménesbirtok jóvoltából. Folyamatban van az öltöző további felújítása,
és a lelátó felújítása is hamarosan megkezdődik. Ezen felújítás 20 millió Ft értékű, amely összeg
az MSE rendelkezésére áll, a pálya felújításának önerejét a Ménesbirtok biztosítja. Ismét
változás várható a TAO rendszerben, mostantól meg van határozva, hogy szakosztályonként
mekkora összegű TAO-ra lehet benyújtani a pályázatot. Tekintettel arra, hogy kevés a
gyermeklétszám, nehézkes az utánpótlás biztosítása, ezért központosítani szeretnék térségi
szinten az egyesületeket. A kisebb egyesületek lassan ellehetetlenülnek, hiszen nincs
utánpótlás, ezáltal támogatás sem, amelyből gazdálkodhatnának. Cél, hogy ebben a térségben
Mezőhegyesen megmaradjon a sportegyesület és a környező településekről ide járjanak a
sportolók. Ez érvényes mind a labdarúgásra, mind a kézilabdára. Habár a kézilabda területén
nincs gond az utánpótlással és a megfelelő gyermeklétszámmal.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a testület 3 millió Ft támogatást állapított meg az
MSE részére. Ebből a 3 millió Ft-ból eddig 1,5 millió Ft érkezett az MSE számlájára. Az MSE
anyagi helyzete miatt szükség lenne a támogatás második részletének kifizetésére, attól
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eltekinteni nem tud. A labdarúgó szakosztály edzőinek a bérét szeretnék rendezni, míg a
kézilabda szakosztály edzőjének a bére jövő évben kerül csak kifizetésre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elnök úr által említett fák vonatkozásában a jegyzőnek nincs
hatásköre, tekintettel arra, hogy azok a fák nem közterületen találhatóak. A fák esetleges
kivágására ebben az esetben nem a jegyző ad engedélyt. A sportpálya az önkormányzat
tulajdonában van, tehát a fákkal kapcsolatos döntést a testületnek kell meghoznia. Első
lépésként meg kell vizsgálni, hogy az érintett fák helyi védelem alatt állnak-e. Amennyiben
védett fáról van szó, úgy szakértővel kell megvizsgáltatni a fa állapotát. A vizsgálat
függvényében célszerű dönteni a fa esetleges kivágásáról, ritkításáról, vagy gallyazásáról.
Pap István Tibor polgármester: Az elnök úrral valóban tárgyaltak a tölgyfák kérdéséről.
Akkor arra tett javaslatot, hogy mindenképpen végezzenek fa állapot felmérést, vizsgálatot. A
műszaki csoportvezető úrnak van információja arról, hogy hozzávetőlegesen mekkora összeget
ölelne fel a védett fák vizsgálata?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Mivel a TOP kerékpárút projekt
keretében a védett fák vizsgálatát a tervezést végző cég végeztette, így pontos összeggel arra
vonatkozóan nem tud szolgálni. Mivel ultrahangos szakértői vizsgálatról van szó, amely
kiterjed a kártevők vizsgálatára is, százezres nagyságrendű lehet annak a díja.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a jegyző úrtól, vizsgálja meg, hogy a sportpályán lévő
fák közül melyek azok a fák, amelyek védettség alatt állnak. Továbbá kéri a műszakivárosfejlesztési csoportvezetőt, járjon utána, mennyibe kerül a fák vizsgálatának teljeskörű
szakértői díja. A szakértői díj ismeretében dönthet a testület a kérdésben. Elképzelhető, hogy
ritkítással, gallyazással meg tudják menteni a fákat, a fák élettartamát meg tudják hosszabbítani,
ezáltal tudják elhárítani a balesetveszélyt. Rendkívül értékes, szép fákról van szó, így alapos
vizsgálatnak kell alávetni azokat, mielőtt bármiről is döntene a testület, nem szeretne
felelőtlenül dönteni a kérdésben. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy a
balesetveszélyt elkerüljék. Miután a kért információk rendelkezésükre állnak, a kérdést a
testület elé terjeszti.
Az MSE támogatását illetően, nem kérdés, hogy a testület döntött a támogatás odaítéléséről,
ellenben a kifizetésének az időpontját illetően kért türelmet az MSE elnökétől. Kérte az elnök
úrtól, legyen figyelemmel arra, és tolerálja azt, hogy egyelőre a támogatás 50 %-a kerül
kifizetésre, tekintettel arra, hogy nem látják előre, milyen kihatással lesz a költségvetésre,
milyen mértékben fogja terhelni a koronavírus járvány az önkormányzat költségvetését.
Elvonásra került a gépjárműadó, amely jelentős mértékű bevétel kiesést eredményezett, és ezen
túlmenően vannak egyéb kiadások is. Ugyanakkor más tételek vonatkozásában vannak
megtakarítások, illetve a Ménesbirtok gazdasági vezetőjével folytatott egyeztetés alapján a
Ménesbirtok teljesíteni fogja az iparűzési adó feltöltést – 43 millió Ft összegben – amely
egyébként nem lenne kötelező. Ennek köszönhetően – meglátása szerint – nem lesz likviditási
probléma az önkormányzatnál. Nincs indok arra, hogy a már megítélt támogatást – a közös
teherviselésre hivatkozással – esetlegesen csökkentse, így amennyiben egyetért a testület, a
fennmaradó összeg átutalásra kerülhet az MSE részére. Jelen ülésen azonban ezt nem bocsátja
szavazásra, hiszen a támogatásról már döntött a testület a költségvetés elfogadásával, az
utaláshoz kéri a beleegyezést. Kéri a testület tagjait, aki nem ért egyet a felvetéssel, az fejtse ki
álláspontját. Amennyiben nem érkezik más felvetés, úgy az összeg átutalásra kerül az MSE
számlájára.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a beszámolót illetően, azt tegye meg.
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Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az elnök úr nagyvonalakban említette az MSE jövőképét.
Ezzel kapcsolatosan van bővebb információja, amelyet megoszthat az elnök úr a jelenlévőkkel?
Milyen formában és hogyan tudna az MSE vezető szerepet betölteni a térségben? Milyen
szintről érkezett az információ ezzel kapcsolatosan? Mi a helyzet az utánpótlással?
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A kézilabda sportágat illetően
nincs probléma, ezen sportág egy erős, jól kiépített rendszer szerint működik. A labdarúgó
sportág igyekszik ezt követni és elérni. Az utánpótlás-nevelés fejlesztése érdekében létrehoznak
utánpótlás akadémiákat, ahol profi szinten fog folyni az oktatás-nevelés.
Egy másik rendszer pedig az utánpótlás-nevelés mellett a tömegsport jellegének megtartására
is törekszik. A jelenlegi 12 akadémiát 10-re csökkentették. A déli országrészben nem volt, és
nem is lesz akadémia. Ezek az úgynevezett „A” osztályú akadémiák mindösszesen 15 milliárd
forint támogatásban részesültek. „B” osztályú egyesület jön létre – a környékben –
Békéscsabán, Szegeden és Kecskeméten. Az országban körülbelül 190 olyan „C” osztályú
utánpótlás-nevelő egyesületet akarnak létrehozni, amelyek 30-40 kilométeres körzetben lévő
településekről vonzzák be a gyerekeket, a sportolókat. Annak érdekében, hogy megtöltsék a
stadionokat, sportpályákat érdeklődőkkel, fesztiválok keretében, különböző kísérő
programokkal rendezik meg a különböző mérkőzéseket.
Az MSE rendelkezik kellő számban és megfelelő végzettséggel rendelkező edzőkkel, felújított
sportpályával és felújított kiszolgáló építményekkel. Ezen túlmenően szükség van egy
struktúrára, utánpótlás-nevelés fejlesztési koncepcióval. Minél nagyobb a sportolói létszám,
elsősorban gyermeklétszám, annál nagyobb támogatást nyújtanak az egyesületeknek.
A közeljövőben önkormányzati segítséggel tovább kell fejleszteni az infrastruktúrát annak
érdekében, hogy a térség sportközpontjává váljon Mezőhegyes. Rövid távú fejlesztési
elképzeléseik között szerepel még a sportpálya körüli kerítés megépítése és az első pálya
korszerű világításrendszerének a kiépítése. Emellett az öltöző mögötti önkormányzati tulajdonú
bérlakást is be lehetne vonni a fejlesztésbe, tekintettel arra, hogy új épület építésére nem
nyújtanak támogatást, csupán felújításra. Előnyt jelent számukra, hogy a Ménesbirtok
támogatja az MSE fejlesztési elképzeléseit, és – kizárólag a fejlesztéshez kapcsolódó – TAOhoz szükséges önerőt biztosítja. A Ménesbirtok a korábbi fejlesztéseket is minden esetben
támogatta és segítséget nyújtott a TAO előteremtésében. A működést illetően törekszenek a
költséghatékonyságra. A fejlesztési elképzelésekről minden esetben egyeztetni szeretne a
testülettel. Tisztában van azzal, hogy az utóbbi időben rendkívül nagy volumenű fejlesztések
valósultak meg az MSE-n belül, amelyet egy idő után már nem lehet fokozni, hiszen nem lesz
mit fejleszteni és az önerő sem biztos, hogy rendelkezésre fog állni. A korábbi fejlesztésekhez
a korábbi képviselő-testület mindösszegesen 34 millió Ft önerőt biztosított, amely nélkül nem
valósulhattak volna meg a beruházások. A jelenlegi és a jövőbeni fejlesztésekhez a Ménesbirtok
biztosítja az önerőt, amellyel kapcsolatban polgármester úr folytat egyeztetéseket.
Magyar Tibor képviselő: Az elmúlt 3-4 évben az MSE – az önkormányzat és a Ménesbirtok
segítségével – olyan jelentős mértékű infrastrukturális fejlesztést valósított meg, amelyek a
város jövőbeni érdekeit szolgálják. Ezek a beruházások növelték a vagyontárgyak értékét is.
Ezeket a lehetőségeket most kellett megragadni, mert elképzelhető, hogy máskor arra nem lett
volna lehetőség. A problémát jelenleg az okozza, hogy az egyesület edzései megtartásához nem
használhatja az ÁMK épület sportcsarnokát. Nemcsak az egyesületnek okoz ez problémát,
hanem egyéb szervezetek, csoportok sem tarthatnak semmiféle rendezvényt a sportcsarnokban.
Van-e arra lehetőség, hogy tárgyalásokat folytassanak a szigorítások enyhítése érdekében? Ő
már egyeztetett Bánki András igazgató úrral, sajnos sikertelenül. A Magyar Kézilabda
Szövetség szigorú protokollt rendelt el az edzések megtartását illetően. Tisztában van azzal,
hogy nagyobb a kockázat, de az előírt protokoll szigorú betartása garancia lehetne arra, hogy
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csökkentsék a koronavírus terjedését. Megkezdődött a kézilabda bajnokság, nagyon fontos
lenne a megfelelő felkészülés. A Békéscsabai Tankerülethez tartozó valamennyi iskola
tornacsarnokában korlátozást vezettek be, amely rendkívüli mértékben visszaveti az
egyesületeket, sportklubokat.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, amennyiben az MSE 2021. évben is igényt tart
önkormányzati támogatásra, úgy 2020. október-november hónapban – a következő évi
költségvetés előkészítése során – számoljon be az egyesület az aktuális anyagi helyzetéről, a
jövőbeni terveiről, elképzeléseiről, és arról, hogy milyen céllal és pontosan mire kéri az anyagi
támogatást.
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A működéshez elengedhetetlen,
hogy önkormányzati támogatást igényeljenek.
Pap István Tibor polgármester: A beszámolót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés, észrevétel. Mivel további
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyesi
Sportegyesület 2019/2020. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatóját fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
112/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2019. évben végzett munkájáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2019/2020. évben
végzett munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A Helyi Esélyegyenlőségi Program
Szolgáltatástervezési Koncepció 2020. évi felülvizsgálata

és

a

Szociális

Pap István Tibor polgármester: A Helyi Esélyegyenlőségi Program és a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását, majd kétévenkénti felülvizsgálatát és
aktualizálását jogszabály írja elő, amelynek az önkormányzat eleget tett. A HEP és a város
Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról szóló beszámolót a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottság véleményét.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program és a
Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát is.
Pap István Tibor polgármester: A bizottsági, és a testületi ülést megelőzően tartotta ülését a
Szociális Kerekasztal, amelyen részt vettek a téma szakértői is, és így teljes mértékben eleget
tudtak tenni a két téma megtárgyalásával kapcsolatos kötelezettségeiknek
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal fogadja el Mezőhegyes Város Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
113/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Egyenlő bánásmódról és az Esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok
elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011.(XII.27.)
Korm. rendelet, és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló
2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet értelmében elfogadja a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal a Mezőhegyes Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról
szóló beszámolót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló
2020. évi beszámolót az előterjesztés mellékletét képező tartalommal hagyja jóvá,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
114/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020. évi
felülvizsgálata
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92. § (3) bekezdése értelmében a Mezőhegyes Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló 2020. évi beszámolót az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal jóváhagyja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont: Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Pap István Tibor polgármester: A közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvény adta
lehetőséggel élve az önkormányzat 2019. évben is pályázott a Közmunkaprogramban való
részvételre. 2019. évben a három programelemben összesen 65 fő került foglalkoztatásra. Az
előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy melyik programban milyen feladatot láttak el. A
beszámolót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a
beszámolót illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2019. évi START Közmunkaprogramról – a
mezőgazdasági-, a helyi sajátosságokra épülő-, és a közút programról – szóló beszámolót
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
115/2020.(IX.30.) Kt. sz. határozat
A 2019. évi Start közmunkaprogramról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2019. évi START Közmunkaprogramról – a
mezőgazdasági-, a helyi sajátosságokra épülő-, és a közút programról – szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pap István Tibor polgármester: A 2019. évi önkormányzati választásokat követően
átalakultak a bizottságok. Év elején megkezdték a megváltozott bizottsági nevek átvezetését a
rendeletekben, annak érdekében, hogy az új SZMSZ szerinti működésnek meg tudjanak felelni,
de rendes ülés hiányában nem tudták folytatni azt. A rendelettervezetet a Pénzügyi, Szociális
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a rendelettervezet rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van a
rendelettervezetet illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
11/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
11. napirendi pont: Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés
meghosszabbítása
Pap István Tibor polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásával kötött
szerződés értelmében Mezőhegyesen a központi orvosi ügyeleti ellátás 2020. december 1.
napjától Tótkomlós ellátási helyen érhető el. Annak érdekében, hogy ezen időpontig biztosított
legyen Mezőhegyes lakosságának megfelelő orvosi ügyeleti ellátása, az Alföld Ambulance Kftvel kötött szerződés meghosszabbítására van szükség. A Kft. nyilatkozott, hogy változatlan
feltételekkel vállalja 2020. november 30. napjáig a elsősegélynyújtó hely működtetését. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja szerződés meghosszabbítását.
Pap István Tibor polgármester: 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 az Alföld Ambulance Kft.-vel a Mezőhegyes, Kossuth
u. 20. szám - jelenleg Hild J. u. 5. szám - alatti ingatlanban létesített Elsősegélynyújtó hely
üzemeltetésére és működtetésére kötött szolgáltatási szerződést 2020. november 30.-áig
hosszabbítsa meg, a felek közötti szolgáltatási szerződés 2020. november 30.-ával szűnjön meg,
azzal, hogy a szolgáltatási díj 2019. március 1.-jétől havi nettó 1.444.000,- Ft a
szolgáltatásnyújtás helye jelenleg Mezőhegyes, Hild J. u. 5. szám, a szerződés egyéb feltételei
változatlanok maradjanak, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
116/2020. (IX.30.) kt. számú határozat
Az Alföld Ambulance Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Alföld Ambulance Kft.-vel
(székhelye: 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14., képviseli: Kovács Ferenc ügyvezető) a
Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám - jelenleg Hild J. u. 5. szám - alatti ingatlanban létesített
Elsősegélynyújtó hely üzemeltetésére és működtetésére kötött szolgáltatási szerződést - mely
2020. szeptember 30.-ával lejár – 2020. november 30.-áig – utolsó alkalommal meghosszabbítja.
A felek közötti szolgáltatási szerződés 2020. november 30.-ával megszűnik.
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A szolgáltatási díj 2019. március 1.-jétől havi nettó 1.444.000,-Ft (a szolgáltatás a
tevékenység jellegére tekintettel ÁFA mentes), a szolgáltatásnyújtás helye jelenleg
Mezőhegyes, Hild J. u. 5. szám, a szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően kösse meg a szerződésmódosítást a
Kft.-vel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. október 5.
12. napirendi pont: Mezőhegyes város közvilágítási üzemeltetési és karbantartási
szerződéséről
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Önkormányzata 2015. évben kötött
szerződést az NKM Energia Zrt-vel (a továbbiakban: NKM) közvilágítás üzemeltetési
karbantartásra, amely szerződés 2018. november 30. napjáig szólt. Ezen szerződés határidejét
azóta többször, rövidebb időre módosították. Az előterjesztés mellékletében található szerződés
tervezet értelmében hosszabb távra, 2024. szeptember 30. napjáig kötne az NKM újabb
szerződést az önkormányzattal, a közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására. Az új
szerződés-tervezetben magasabb egységárak szerepelnek, mint az ezt megelőző szerződésben,
amelynek oka elsősorban a munkadíj emelkedése és az egyéb költségek emelkedése. Két
lehetőséget ajánlott fel az NKM. Miután új a rendszer és ebből kifolyólag vélhetően nem lesz
sok meghibásodás, ezért az éves átalánydíj és az egyedi javításokra irányuló ajánlatot lenne
célszerű elfogadni, amely által a szolgáltatás nagyságrendileg nem fog sokkal több költséget
jelenteni, mint a korábbi években. A másik ajánlatban egyösszegű havi átalánydíj szerepelt. A
szerződés-tervezet nem tartalmazza és nem képezi részét a közvilágítás üzemeltetési
karbantartásra irányuló tárgyalásnak a Kozma Ferenc utcában tervezett közvilágítás fejlesztés,
amely az utca hiányzó közvilágítási szakaszát pótolná. A Kozma Ferenc utcában tervezett
fejlesztés feltétele a szerződés megkötése az NKM-mel. Amíg nem kötik meg a szerződést,
addig nem tudják érdemben folytatni a tárgyalásokat a Kozma Ferenc utcai közvilágítás
fejlesztését illetően. Elviekben támogatja az NKM a fejlesztést, de ahhoz tovább kell lépni a
szerződés vonatkozásában. Kéri a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A polgármester úr által javasolt ajánlatot illetően megdöbbentő a
hagyományos lámpatestek és a LED lámpatestek karbantartási költsége közötti különbség. A
LED lámpatestek rendkívül hosszú élettartamúak, javítási gyakoriságuk minimális mértékű. A
LED-es rendszer nemrégiben került kiépítésre a városban, nem gondolná, hogy
meghibásodástól kellene tartani. Elképzelhető, hogy kevés meghibásodás fog történni, amelytől
függetlenül az éves átalánydíj összegét meglehetőségen soknak tartja.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az éves átalánydíjban szerepelnek azok a berendezési eszközök,
alkatrészek is, amelyek szükségesek a különböző javítási munkálatokhoz, tehát azokat az NKM
biztosítja, és nem az önkormányzatnak kell beszereznie azokat. Ez az úgynevezett
konszignációs raktár, amelyet a másik ajánlat elfogadása esetén, rendkívül komoly plusz
költség terhe mellett az önkormányzatnak kellene fenntartania. Az éves átalánydíj változat
esetén ezen konszignációs raktárat az NKM saját költségén tartja fenn. A tavalyi évben
mindösszesen 10 meghibásodás történt, amely a rendszer nagyságrendjéhez viszonyítva nem
jelent túl sok meghibásodást. Az NKM ajánlatában 44.000,- Ft az egyedi javítás költsége. Ebbe
az átalánydíjba beletartozik annak a költsége is, ha esetlegesen a hagyományos lámpatestet
LED lámpatestre cseréli az NKM.
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Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Az éves átalánydíj megfizetése mellett az NKM elvégzi a közvilágítási
rendszer teljes üzemeltetését, karbantartását, a szükséges eszközök biztosítása mellett. A másik
ajánlat kisebb költséget jelentene az önkormányzatnak, de egy lényegesen szűkebb szolgáltatást
tartalmaz, amely mellett az önkormányzatnak kellene biztosítani a szükséges javítási
eszközöket, alkatrészeket, a raktárkészletet fenntartani. A konszignációs raktár feltöltése,
folyamatos pótlása, fenntartása jelentős költséget jelentene az önkormányzatnak. Mindezek
függvényében a bizottság azt a javaslatot teszi a testületnek, hogy a tételesen meghatározott
átalánydíjas ajánlatot fogadja el.
Uj Zoltán képviselő: Emlékei szerint korábban a testület dönthetett volna a közvilágítás be- és
kikapcsolásának időpontjáról. Ezáltal akár megtakarítást is elérhettek volna. Az akkori testület
nem élt a lehetőséggel.
Manapság egyre inkább azt tapasztalja, hogy a besötétedést követően kapcsolják be a
közvilágítást, amely több szempontból is hátrányt jelent a város lakosságának. Legalább fél
órán keresztül teljes a sötétség, mire bekapcsolódik a közvilágítási rendszer. Rendkívül
balesetveszély ebben az időszakban a közlekedés mind a gépjárművel, mind a kerékpárral
közlekedőknek. Van-e lehetőség arra, hogy jelezzék ezt a problémát a szolgáltató irányába?
Pap István Tibor polgármester: A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság ülésén is
felmerült Kovács István képviselő úr részéről az a javaslat, hogy reggel korábban kapcsolják
be a közvilágítást. Sem a korábbi, sem a későbbi bekapcsolásra nincs lehetőség, tekintettel arra,
hogy azt nem helyileg irányítják, hanem központi szabályozás van érvényben a közvilágítás beés kikapcsolását illetően. Mivel az önkormányzat a megrendelő, így kísérletet tehetnek, de nincs
ráhatásuk a közvilágítási rendszer működtetésére. Ha sikerül elérni a korábbi be-, vagy későbbi
kikapcsolást, annak azonban biztosan lesz költségvonzata.
Magyar Tibor képviselő: Az NKM ajánlatában szereplő hagyományos és LED lámpatestek
havi átalánydíjas karbantartási díja mit takar? Ez az összeg nem tartalmaz javítási költséget?
Figyelemmel arra, hogy a LED lámpatestek egyedi javításáért lámpatestenként még egyedi
javítási költséget is meg kellene fizetni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az üzemeltetési díjak az évek folyamán megnövekedtek, így az
NKM a korábbi árakat nem tudta tartani. Ezért nőttek ezek a költségek is.
Uj Zoltán képviselő: Éves szinten mekkora költséget jelent az új szerződés értelmében a
közvilágítási rendszer üzemeltetése, karbantartása?
Szentmihályi Ferenc jegyző: 2018. évben 2.918.677,- Ft volt az éves karbantartási költség,
2019. évben 2.068.000,- Ft mellett, hogy a javításhoz szükséges eszközöket nem az
önkormányzat biztosította, tehát a konszignációs raktárt az NKM tartotta fenn. Az új
szerződéstervezet értelmében a tételesen meghatározott átalánydíjas ajánlat szerint a
közvilágítás üzemeltetés karbantartási éves díja nettó 2.500.720,- Ft lenne, amely még
növekszik az egyedi javítások díjával. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a javításhoz szükséges
eszközöket az NKM biztosítja. A szolgáltatási díj emelésének az oka a munkadíj
rezsiórabérének emelkedése és a gépjármű használat költségeinek emelkedése.
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Magyar Tibor képviselő: Ő nem erre volt kíváncsi. Mi az oka annak, hogy az NKM külön
díjat határoz meg nettó 117.918,- Ft/hó összegben a LED lámpatestek karbantartására, és ezen
felül a LED lámpatestek egyedi javítására 44.024,- Ft-ot lámpatestenként? Miért válik külön ez
a két dolog?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Más szolgáltatást és tevékenységet
jelent az üzemeltetés-karbantartás és más tevékenységet a javítás. Különbséget kell tenni
hagyományos és LED lámpatestek között is.
Kovács István képviselő: A hagyományos lámpatestek belső felépítése teljesen más, mint a
LED lámpatesteké. A LED lámpatestek javítása kialakításukból adódóan lényegesen nagyobb
költséget ölel fel.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A LED lámpatestek égő üzemórája
lényegesebb hosszabb, mint a hagyományos lámpatesteké. Számtalan rendkívül drága és
bonyolult alkatrészből áll egy LED lámpatest. A tételes átalánydíj megfizetése azért célszerű,
mert nem tudhatják, hogy egy adott évben hány darab és milyen alkatrész meghibásodására
lehet számítani. Rendkívül nagy értékű készletet kellene beszerezni, ha a raktárkészletet fel
akarná tölteni az önkormányzat.
A közvilágítási rendszer be- és kikapcsolása régen alkonykapcsolós rendszer szerint történt. Ezt
a rendszert váltotta a közvilágítási naptár szerinti órás üzemeltetés. Amennyiben változtatni
szeretnének a be- és kikapcsolás idején, úgy azt meg kell fizetni. Az időjárási körülmények
nagymértékben befolyásolják a látási viszonyokat. Ez leginkább a tavaszi és az őszi időszakra
a jellemző. A vezérlőrendszerek átállítása bonyolult és meglehetősen költséges folyamat, ezért
nem szoktak ezzel a lehetőséggel élni.
Pap István Tibor polgármester: A LED lámpatestek 117.918,- Ft-os karbantartásának havi
díja minden egyes lámpatestre vonatkozik? Mit tartalmaz, milyen feladatot foglal magába a
karbantartás?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Olyan szerelési feladatokat, amelyekhez nem kell új alkatrészt
beszerelni.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Azt a készletet fizetteti meg az
NKM, amelyet a szerelési feladatokhoz fenntartanak. Az alkatrész drága. Az üzemeltetésnél,
karbantartásnál a munkadíjat fizeti meg az önkormányzat, a javításnál az alkatrészt.
Karbantartás szempontjából sem lehet összehasonlítani egy hagyományos és egy LED
lámpatestet.
Pap István Tibor polgármester: Érti. A karbantartás olyan munkálatokat jelent, amelyhez
nem kell új alkatrészt beépíteni vagy cserélni. Amennyiben alkatrész cseréjére kerül sor, úgy
az egyedi javítási költséget meg kell fizetni.
Kovács István képviselő: A LED lámpák azért igényelnek költségesebb karbantartást, mert
azoknak különleges elektronikai felépítésük van. Rendkívül érzékenyek ezek a lámpatestek,
mind az időjárásra, mind a külső behatásokra, például bogarakra. Ezek a külső tényezők
tönkretehetik az egész lámpatestet.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben a LED lámpatestek élettartama eléri a maximális
üzemórát, úgy arra fel kell készülni, hogy egyszerre lesz nagyon sok meghibásodás. Arra oda
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kell figyelni, hogy egyszerre túl sok meghibásodás ne történjen, mert az nagyon megterhelné a
költségvetést. A szerződésbe bele kellene foglalni, hogy nagyobb volumenű felújítás, beruházás
esetén előzetesen egyeztessenek az önkormányzattal. A szerződéstervezet 2024. évig szól,
amely időintervallumban már várható több meghibásodás is, mint amennyi az eddigiekben volt.
Amennyiben a szerződést ilyen formában fogadják el, úgy egy nagyobb kiadás esetén nem
tehetnek mást, mint teljesítik a szerződésben foglalt feltételeket.
Fekete Attila képviselő: Van statisztikai felmérés arra vonatkozóan, hogy egy adott
időintervallumban az NKM ténylegesen milyen jellegű és költségű karbantartási munkálatokat
végzett el?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Összesítő adat áll rendelkezésre, hogy az adott évben összesen
darabszámra mennyi meghibásodás volt.
Fekete Attila képviselő: Az alapján túlfizetése volt az önkormányzatnak, vagy nem érte el a
szerződés szerinti keretösszeget sem?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A LED lámpatestek javítása esetén nem az önkormányzat viselte
az alkatrészek költségét, így nehéz kiszámolni, hogy ráfizetése volt az önkormányzatnak, vagy
esetlegesen túlfizetése. Az egyösszegű havi átalánydíj esetében az önkormányzatnak kellene
beszereznie a különböző alkatrészeket azért, hogy az NKM el tudja végezni a javításokat. Az
önkormányzat piaci áron tudná beszerezni az alkatrészeket, az NKM vélhetően nagytételben –
mivel a térségben minden településen ő a szolgáltató – kevesebb összegért. Ezen túlmenően
mivel az NKM több környező településen látja el a közvilágítás karbantartási, üzemeltetési
feladatot, az alkatrészek folyamatos biztosítása érdekében készenléti konszignációs raktárat
kell fenntartania.
Fekete Attila képviselő: Az NKM ténylegesen ledolgozza azt az összeget, amelyet az
önkormányzat fizet a részére?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A szolgáltató kockázatelemzést
végez, hogy az eddigi statisztikai adatok szerint mennyi lesz a várható meghibásodás. Az NKM
eddig garanciálisan végezte a javításokat, de az mára letelt, ezt követően az alkatrészek és a
javítás költségét meg kell fizetnie az önkormányzatnak. Ezt a többletköltséget az
önkormányzatnak vállalnia kell. Kockázatos az NKM részéről is, hiszen nem tudhatják, hogy
mekkora értékű meghibásodás következik be egy-egy lámpatest esetében. A statisztika szerint
az idő múlásával egyre nagyobb lesz a meghibásodás aránya a LED lámpatestek esetében is.
Ennek megfelelően kalkulálták ki a karbantartási és a javítási díjakat.
A javítások számának korlátozása nem lehetséges, hiszen minden bekövetkezett hibát ki kell
javítani, hiszen közvilágításról, kötelező feladatellátásról van szó.
Magyar Tibor képviselő: Minden hibát előre kellene jelezni, ha pedig nagyobb számban
fordul elő és jelentős mértékű javításra kell sort keríteni, akkor a testületnek mindenképpen meg
kellene tárgyalnia azt.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A meghibásodásokat mind az
önkormányzat, mind az NKM részéről naplózzák. A közterület felügyelő rendszeresen
ellenőrzést végez és jelzi, ha meghibásodás van a rendszerben.
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Uj Zoltán képviselő: A Kozma Ferenc utcai közvilágítás fejlesztést az önkormányzat az NKMmel végeztetné el. Nem lenne célszerű gátat szabni most a szerződés megkötésének. Az NKM
karbantartás-üzemeltetésre és javításra irányuló ajánlata egy évre vetítve nem nagy összegű
ajánlat, figyelemmel arra, hogy magába foglalja a hagyományos és a LED lámpatestek
karbantartását is mind bel, mind külterületen, a majorokban. Annyiban egyetért Magyar Tibor
képviselő úrral, hogy mi történik abban az esetben, ha a javítási munkák darabszáma
nagymértékben megnő. Mivel viszonylag új közvilágítási rendszerről van szó, nem valószínű,
hogy túl nagy mértékű meghibásodástól kellene tartani. Azt is figyelembe kell venni, hogy az
önkormányzat régóta kapcsolatban áll az NKM-mel. Az ajánlatában minden karbantartással,
javítással kapcsolatos költség – például anyagköltség, munkadíj, a kiszállás díja – benne van,
így az önkormányzatnak nem kell biztosítania ahhoz semmit.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Belterületi szakaszon például kidőlt fák által okozott
hálózatprobléma helyreállítása, hálózatszakadás javítása kinek a feladata? Ez is része a
szerződésnek?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem, az ilyen jellegű probléma a hálózati rendszert érinti. A 10
darab meghibásodás más jellegű probléma volt.
Kovács István képviselő: A rendszer és a helyszín ismerete minden karbantartásnál előnyt
jelent. Az NKM üzemelteti a rendszert, így tisztában van annak minden részletével. Emellett
azoknak a problémáknak a kijavítására, amelyek a szolgáltató hibájából következnek be, nem
számolhat fel javítási díjat a megrendelő részére. Ilyen például a feszültségingadozásból adódó
meghibásodás. Ez korábban is így történt, a hiba kijavítása az NKM saját költségén történt.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A tételesen meghatározott ajánlatnak az a kockázata, hogy nem
tudhatják, mennyi lámpatest hibásodik meg egy év alatt. Az előző évek tapasztalata alapján
nem volt annyi meghibásodás, amelynek javítási költsége elérte volna a jelenlegi árajánlatban
szerepelő összeget. A második ajánlat körülbelül 4 millió Ft + ÁFA, amely meghibásodási
számtól függetlenül tartalmaz mindennemű karbantartási, javítási költséget.
Magyar Tibor képviselő: Amennyiben van arra lehetőség, hogy kiegészítsék a szerződést a
testület javaslatával, úgy azt tegyék meg és annak megfelelően lássa el a szolgáltatást az NKM.
Fontos információkat kaphattak a műszaki-városfejlesztési csoportvezetőtől, melyet köszön.
Kovács István képviselő: Minden évben felül kell vizsgálni a szerződést. Addig, amíg a
meghibásodások száma nem nő meg jelentős mértékben, tehát a korábbi évek 10-20
meghibásodása nem emelkedik, úgy addig a tételesen meghatározott ajánlat a kedvezőbb.
Amennyiben jelentős mértékben kezd emelkedni a meghibásodások száma, érdemes
felülvizsgálni újból a szerződést és váltani az egyösszegű átalánydíjas ajánlatra.
Pap István Tibor polgármester: Fontos figyelemmel lenni arra, hogy az NKM nem egy helyi
kisvállalkozás. Országos szinten nyújt szolgáltatást, és amennyiben nem kötnek vele
szerződést, úgy másik hasonló szolgáltatást nyújtó szereplővel tud az önkormányzat szerződést
kötni. Vélhetően az ő ajánlatuk is hasonló kondíciókat tartalmazna. Megérti Magyar képviselő
úr aggályait, ellenben – véleménye szerint – az önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy
feltételeket szabjon egy ekkora volumenű szolgáltató irányába. Az NKM két ajánlata közül
lehet választani, és azok mellett felállítani érveket, ellenérveket. Mindemellett figyelemmel kell
lenni arra, hogy az NKM anyagilag támogatja és megvalósítja a Kozma Ferenc utcai
közvilágítás-fejlesztést a szerződés kereteiben.
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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 az NKM Energia Zrt. Közvilágítás üzemeltetésére és
karbantartásra vonatkozó ajánlata közül a tételesen meghatározott átalánydíjas ajánlatot fogadja
el, mely a hagyományos lámpatestek (nettó: 90.475,-/hó) a LED lámpatestek (nettó: 117.918,/hó) valamint a LED lámpatestek egyedi javítását (44.024,-/db) tartalmazza, és hatalmazza fel a
polgármestert, hogy az NKM Energia Zrt.-vel az ajánlaton alapuló 2020.10.01 – 2024.09.30-áig
szóló közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szerződést írja alá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
117/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes város közvilágítási üzemeltetési és karbantartási szerződéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az NKM Energia Zrt. Közvilágítás
üzemeltetésére és karbantartásra vonatkozó ajánlata közül a tételesen meghatározott
átalánydíjas ajánlatot fogadja el, mely a hagyományos lámpatestek (nettó: 90.475,-/hó) a LED
lámpatestek (nettó: 117.918,-/hó) valamint a LED lámpatestek egyedi javítását (44.024,-/db)
tartalmazza.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az NKM Energia Zrt.-vel (cím: 1081 Budapest, II. János
Pál pápa tér 20.) az ajánlaton alapuló 2020.10.01 – 2024.09.30-áig szóló közvilágítási
üzemeltetési és karbantartási szerződést írja alá.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
13. napirendi pont: A mezőhegyesi 620/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Pap István Tibor polgármester: A testület a 2020. szeptember 14.-ei rendkívüli ülésén
értékesítési szándékát fejezte ki a 620/18. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, és felhatalmazta a
polgármestert az értékbecslés elkészíttetésére, majd az az eladási ár meghatározása érdekében
a testületi ülésre történő beterjesztésre. Az értékbecslés elkészült, az az előterjesztés
mellékleteként a testület elé terjesztette. Az ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslő által
meghatározott értéke nettó 1.400.000,- Ft. Egy több évvel ezelőtti értékbecslés alapján ennek
az ingatlannak az akkori, ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított ára körülbelül a fele
volt a mostaninak. Látható, hogy milyen mértékben emelkedtek az ingatlanárak. Kéri a
kérdéseket, véleményeket, észrevételeket, javaslatokat az ingatlan értékesítési árára
vonatkozóan.
Uj Zoltán képviselő: A 620/18 hrsz-ú ingatlan 776 m2 területű, amely körülbelül egy átlagos
lakóingatlan területének a fele. Ez alapján az értékbecslés alapján egy 1500 m2 nagyságú telek
ára 3 millió Ft + ÁFA lenne. Nem vonja kétségbe az értékbecslő szakértelmét és hozzáértését,
és azzal is tisztában van, hogy az utóbbi időben emelkedtek az ingatlanárak, de úgy ítéli meg,
hogy ez a telekár rendkívül magas. Ilyen ingatlanárak mellett Mezőhegyes nem lesz túl vonzó
sem a magánemberek, sem a vállalkozók szemében. Az ingatlant kérelmező Borsós Károlynak
szüksége van az ingatlanra, mert a vállalkozása bővítését tervezi és mert azon a területen fog
keresztül húzódni a kerékpárút, ahol jelenleg a javítandó, vagy vizsgára váró gépjárműveket
tárolja. Rendkívül magas összegnek tartja az értékbecslő által megállapított összeget.
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Pap István Tibor polgármester: Nemrégiben a Ménesbirtok ugyanekkora értékben vásárolt
az önkormányzattól a környéken lévő ingatlanokat. Mivel az értékbecslő összehasonlítást is
végez a szomszédos ingatlanokkal az ingatlan értékének a megállapításakor, így figyelembe
vette a Ménesbirtok által utóbbi időben megvásárolt ingatlanok értékeit is. Miután a
Ménesbirtok a környéken hasonló áron vásárolt ingatlanokat az önkormányzattól, úgy nem
teheti meg a testület, hogy hasonló ingatlant lényegesen kevesebb, vagy akár fele áron értékesít
egy vállalkozó számára. Emellett az önkormányzat a jelenlegi anyagi helyzetében nem teheti
meg, hogy kedvezőbb feltétellel, alacsonyabb áron adjon el ingatlanokat.
Uj Zoltán képviselő: Az érintett ingatlan egy olyan telek, amelyet más vélhetően nem
vásárolna meg, mert az egy kis méretű, két ingatlan közé beékelődött terület, és nem frekventált
helyen található.
Pap István Tibor polgármester: Az utóbbi időben megemelkedtek az ingatlanárak, de ez nem
csupán az építési telkekre vonatkozik, hanem a termőföldekre is. Az építési telkek árainak
emelkedését részben lehet a ménesbirtoki fejlesztésekkel indokolni, de a termőföldek árának az
emelkedését nem. Ez egy piaci tendencia, országos szinten megemelkedtek az ingatlanok árai,
mind a belterületi építési telkek, mind a termőföldek árai, amelyet felerősít a ménesbirtoki
fejlesztés.
Az érintett ingatlan értékesítésével segítik a vállalkozás előrébb jutását, és az önkormányzatnak
is kedvező, hiszen bevételre tehet szert. Ezen túlmenően támogatják a Ménesbirtok beruházását.
Ugyanakkor az ingatlanárak emelkedése kedvezőtlenül hat azok számára, akik esetleg építkezni
szeretnének, de ezt a testületnek fel kell tudni vállalnia. Szeretnének az embereknek jobb
körülményeket biztosítani, de ugyanakkor az önkormányzat nem véthet saját érdekei ellen. A
620/18 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kettő vállalkozónak is segítenek. A kérelmező vállalkozó
kulturált körülmények között tudja tárolni a gépjárműveket, azok nem rontják tovább a
városképet, és a Ménesbirtok beruházását sem akadályozzák ezután az eddigiekben az út mellett
tárolt gépjárművek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, és javasolja a
testületnek, hogy a 620/18 hrsz-ú ingatlant az értékbecslő által megállapított áron, azaz
1.400.000,- Ft + ÁFA összegért értékesítse Borsós Károly vállalkozó részére.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az
előterjesztést illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület versenyeztetés nélkül értékesítse az önkormányzat
tulajdonában lévő forgalomképes, 620/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 776
m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított nettó 1.400.000,- Ft (bruttó 1.778.000Ft) áron Borsós Károly László részére, azzal, hogy az ingatlan értékesítésével kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik, és hatalmazza fel a polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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118/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat
A mezőhegyesi 620/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése Borsós Károly László részére
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, 620/18 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 776 m2 területű
ingatlant az értékbecslésben megállapított nettó 1.400.000,-Ft (bruttó 1.778.000- Ft) áron
Borsós Károly László (5820 Mezőhegyes, II. József krt. 49.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
14. napirendi pont: A 342/2009. (X.27.) és 413/2010. (XI.30.) kt. sz. határozatok
visszavonása
Pap István Tibor polgármester: A testület 2009. évben döntött az építési telkek eladási áráról,
mely határozatát egy ízben módosította. Javasolja ezen határozatok visszavonását, tekintettel
arra, hogy azokban az egyes, a testület által meghatározott telkeknek az árai 200-400 Ft/m2
eladási áron kerültek rögzítésre, amely jelenleg rendkívül alacsony összeg. Az előző napirendi
pont kapcsán is jól látható, hogy Mezőhegyesen jelenleg az építési telkek négyzetméterenkénti
ára 500-2500 Ft/m2 között van. Úgy véli, hogy az nem áll érdekében az önkormányzatnak, hogy
ezeket az ingatlanokat a testület által 2009. évben megállapított áron értékesítse. A jelenleg
érvényben lévő határozat értelmében a polgármester a határozatban megjelölt ingatlanokat, a
testület egyetértése nélkül értékesítheti az abban megjelölt áron. A harmadik határozati javaslat
arról szól, hogy a telekértékesítést egyszerűbb eljárás keretében bonyolítsa le a testületet, tehát
hatalmazza fel a testület a polgármestert arra, hogy az értékesítendő önkormányzati tulajdonú
építési telkekre vonatkozóan – kérelem esetén – kérjen értékbecslést, amely alapján a következő
ülésen a testület dönt az értékesítésről, egyúttal meghatározza az értékesítési árat. Az
eddigiekben az volt az eljárási rend, hogy az ingatlan értékesítésének a lehetősége a testület elé
került annak érdekében, hogy a testület kinyilvánítsa értékesítési szándékát, avagy
kinyilvánítsa, hogy nem kívánja értékesíteni az ingatlant. Amennyiben értékesíteni kívánja a
testület az ingatlant, úgy felhatalmazta a polgármestert az értékbecslés elkészíttetésére. Miután
elkészült az értékbecslés, azt a testület elé terjesztették és a testület döntött a konkrét
értékesítésről és megjelölte az értékesítési árat. Javasolja, hogy minden ingatlan értékesítése
értékbecslés elkészíttetése mellett történjen meg, egykörös eljárás keretében, ne kelljen két
testületi döntést hozni a témában. A javaslatnak annyi az anyagi kockázata, hogy az
értékbecslés költségét ki kell fizetni az önkormányzatnak abban az esetben is, ha mégsem
értékesíti az adott ingatlant. Dönthet úgy is a testület, hogy értékesíti az adott ingatlant azzal a
feltétellel, hogy az értékbecslés költségét a vevőnek kell viselnie. Kéri a javaslatával
kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Arra van lehetőség, hogy a testület magasabb négyzetméterenkénti
árat határozzon meg az építési telkek vonatkozásában, annak érdekében, hogy ne kelljen
minden egyes értékesítés esetén értékbecslést készíttetni? Az értékbecslő vélhetően – az előző
napirendi téma, és a jelenlegi helyzet alapján – eltúlzott árat fog meghatározni, és a testület nem
biztos, hogy minden esetben egyet fog érteni az értékbecslésben szereplő árral. Figyelemmel
kell lenni arra, hogy az értékbecslésben meghatározott összegnél alacsonyabb eladási árat nem
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határozhat meg a testület. Amennyiben például fiatal párok szeretnék megvásárolni az ingatlant
házépítés céljából, nem fogják tudni őket azzal támogatni, hogy kedvező áron, kedvező
feltételekkel értékesítik részükre a telket. Az önkormányzat nem tudja támogatni a letelepedést,
ugyanakkor az anyagi helyzete szempontjából kedvező lenne, ha a jelenlegi piaci áron tudná
értékesíteni ingatlanjait. Az értékbecslő az építési telek értékbecslésének elkészítésekor nem
mérlegeli, hogy milyen céllal, kinek kívánja értékesíteni az ingatlant a testület.
Fekete Attila képviselő – 1600 órakor – elhagyta az üléstermet. Távolmaradása nem
befolyásolja a testület határozatképességét.
Pap István Tibor polgármester: Nem tudná felvállalni annak felelősségét, hogy
polgármesterként megállapítsa akár egy építési teleknek is az árát, vagy bármilyen más ingatlan
árát. Úgy véli, hogy az I. és a II. határozati javaslat kérdésében nincs vita. Mivel jelenleg
rendkívül irreális a 200-400 Ft/m2 összegű telekár, kéri, hogy az I. és II. határozati javaslatokat
fogadja el a testület. Ezen túlmenően elfogadja, ha a testület nem ért egyet a III. határozati
javaslatával, de nem támogatja, hogy a testület határozzon meg ingatlan értékesítési árat. Az
értékbecslő felelősséggel tartozik munkájáért, szakmailag és anyagilag is, az értékbecslését alá
kell támasztania, véleménye szerint nem egyszerű megállapítani egy ingatlan értékét.
Ugyanakkor van mozgástér és lehet az értékbecslővel egyeztetni. Szívesebben hagyatkozna a
szakértő véleményére, és arra, hogy ő határozza meg az ingatlan értékét. Az értékbecsléssel
alátámasztva vállalható a felelősség egy esetleges későbbi számonkérés vonás esetén. Fontos
hangsúlyozni, hogy a város vagyonáról van szó, nem értékesíthetik úgy a város vagyonát, hogy
maguk állapítják meg annak értékét. A közvagyonnal felelősen kell gazdálkodni.
Magyar Tibor képviselő: Vannak olyan települések, ahol a testület azzal támogatja a
letelepedést, hogy ingyen biztosít építési telkeket bizonyos feltételek teljesítése mellett, és
egyedi testületi határozatban állapítanak meg telekárakat vállalkozási célra, amelyekre lehet
pályázatot benyújtani. Más településeken is kialakult egy gyakorlat a különböző ingatlanok
értékesítésére vonatkozóan. Meglátása szerint sem kivételezhetnek az ingatlan iránt
érdeklődőkkel. Kiindulási árként meg lehetne határozni a különböző ingatlanok
négyzetméterenkénti árát. Valamilyen kompromisszumos megoldás kellene, ami jogilag is
megállja a helyét.
Pap István Tibor polgármester: Fontos, hogy jogilag alátámasztható legyen a testület
döntése. Ő nem adna ingyen telket, mert nem vállalja annak kockázatát, hogy a későbbiekben
egy felelőtlen döntés miatt felelősségre vonják a testületet. Elfogadja, ha a testület nem ért egyet
a javaslatával. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően lehet a kérdésben úgy dönteni, hogy a
testület előzetesen meghatározza, hogy értékbecslést készíttet, vagy maga határozza meg az
eladási árat. Ezt azonban ő nem vállalja fel, az előzőekben elmondott indokokra hivatkozással.
Magyar Tibor képviselő: Egységes eladási árat kellene meghatározni.
Pap István Tibor polgármester: Egységes eladási árat nem lehet meghatározni tekintettel
arra, hogy más és más az egyes ingatlanok elhelyezkedése, paraméterei, közművesítettsége és
így tovább.
Uj Zoltán képviselő: A korábbi, de jelenleg még érvényben lévő építési telkek áráról az akkori
testület döntött. 2010. évben például a Munkácsy utcai építési telkek árát 1.000,- Ft/m2
összegben határozta meg a testület. A többi építési telek árát vélhetően azért ilyen kedvező
összegben állapította meg az akkori testület, hogy ezáltal segítsék a letelepedést. Mezőhegyesen
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nem jellemző az építkezés, általában felújítanak, és a legtöbb fiatalnak azáltal lesz háza, ha
örököl. A korábbi testület sem járt el törvénytelenül azáltal, hogy rögzített árban határozta meg
az építési telkek árát. Célszerű lenne, ha most is a testület határozná meg az építési telkek
négyzetméterenkénti árát, nem pedig az értékbecslő, mert az árat illetően túlzásba esik. Meg
kell vizsgálnia a testületnek, hogy melyik lenne a jobb lehetőség. Egyébként sem nagy a
városban az építési hajlandóság, hát még akkor mekkora lenne, ha nagyobb összegért kínálnák
a telkeket. 2009. óta egyetlen felettes szerv sem jelezte, hogy túlságosan alacsonyan határozta
meg a testület az építési telkek árát.
Fekete Attila – 1606 órakor – visszatért az ülésterembe.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Akkor úgy állapította meg a testület az építési telkek árait, hogy
előzetes felmérést végzett arra vonatkozóan, hogy az egyes utcák vonatkozásában az építési
telkek négyzetméterenkénti árának mekkora az alsó és a felső határa. Mindenképpen javasolt
megkeresni egy értékbecslőt annak érdekében, hogy foglaljon állást, jelenleg mekkora az
építési telkek alsó és felső értékhatára. Ezt követően bármikor dönthet úgy a testület, hogy
módosít az árakon.
Uj Zoltán képviselő: Nem elvetendő dolog meghatározni az építési telkek árait, mert így az
értékesítéshez nincs szükség testületi döntésre. Meglátása szerint az értékbecslő által – az
utóbbi időben elkészített értékbecslések alapján – a környező településekhez képest magasabb
áron állapítja meg az ingatlanok értékét. Összehasonlításképpen meg kellene vizsgálni a
környező települések ingatlanárait annak érdekében, hogy egy kiinduló árat meg tudjanak
határozni.
Pap István Tibor polgármester: Az elmúlt egy évben egyetlen érdeklődő sem volt építési
telek megvásárlására lakóház, vagy családi ház építési szándékkal. Csak és kizárólag
vállalkozások vásároltak telkeket, befektetési céllal. Teljesen más a telek árának a megítélése,
ha egy fiatal pár szeretne családi házat építeni. Ebben az esetben mérlegelni kell, és segíteni
kell a fiatal párt abban, hogy alacsonyabb áron vásárolhassák meg a telket. Vállalkozás esetében
egészen más az elbírálás.
Uj Zoltán képviselő:Meg kellene határozni, melyek azok a telkek, amelyeket lakóház építése
céljából értékesítene a testület, és melyek azok, amelyeket vállalkozás céljából. Más és más árat
határozzanak meg a lakóházépítés céljára vásárolt telek és a vállalkozási célból vásárolt telek
esetében. Emellett ki kellene jelölni, mely telkek ipari célúak és melyek azok, amelyek csak és
kizárólag lakótelkek.
Fekete Attila képviselő: Mezőhegyesen nem jellemző a családi ház építés. Ennek ellenére
egyetért az Uj Zoltán képviselő úr által elmondottakkal. Képviselőként az önkormányzat
érdekeit is figyelembe kell venni, se az sem jó, ha túl drága a telek, mert nem veszi meg senki.
Olyan megoldást kellene találni, ami mindenki számára megfelelő. Az értékbecslő többféle
szempont alapján határozza meg egy ingatlan értékét. Egyetért Magyar Tibor képviselő úrral
abban is, hogy gond lehet az is, hogy az értékbecslésben meghatározott összegnél alacsonyabb
eladási árat nem határozhat meg a testület, amely családi ház építése esetén már problémába
ütközhet.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Elsődlegesen az önkormányzat
vagyonrendeletére kell tekintettel lenni. Bárhogyan dönthet a testület, de a vagyonrendelettel
ellentétes döntést nem hozhat. A vagyonrendelet tartalmazza, hogyan lehet ingatlant
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értékesíteni. A vagyonrendelet erre vonatkozó részét a közvagyon védelme érdekében kellett
megalkotni, hogy ne lehessen egyetlen képviselőt sem megvádolni felelőtlen gazdálkodással.
A vagyonrendelet értelmében önkormányzati ingatlan csak értékbecsléssel értékesíthető. Arra
is figyelemmel kell lenni, hogy más és más értéke van az ingatlanoknak – többek között – attól
függően, hogy azok a város mely pontján helyezkednek el. Egy vállalkozás elsősorban
gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területen építkezzen, és ne lakótelken. Erre vonatkozóan is
rendelkezik az önkormányzat rendelettel (Helyi Építési Szabályzat). Amennyiben a testület
figyelemmel szeretne lenni a szociális helyzetre, támogatni szeretné a letelepedést, ösztönözni
a fiatalok építkezési hajlandóságát, alkosson arra vonatkozóan rendeletet. Az országban, de akár
a környező településeken is sok példa van arra, milyen formában támogatja a testület a
településen történő letelepedést az önkormányzati építési telkek értékesítése szempontjából.
Ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy az önkormányzat érdeke a közvagyon
gyarapítása is, tehát ha vállalkozói oldalról közelítik meg a kérdést, úgy a piaci viszonyokat
kell figyelembe venni.
Magyar Tibor képviselő: Nagyon fontos, hogy helyi rendelet értelmében értékbecslést kell
készíteni az önkormányzati ingatlanok értékesítése esetén.
Pap István Tibor polgármester: A testület előtt a lehetőség, hogy egyrészt módosítja a
vagyonrendeletét annak megfelelően, hogy ne kelljen minden ingatlan értékesítése esetén
értékbecslést készíttetnie. Ez esetben a rendelet módosítását elő kell készíteni a testület
javaslatának megfelelően. A testület kijelölhet olyan telkeket, amelyeknek meghatározza a
négyzetméterenkénti árát és ezen telkek esetben nem írja elő értékbecslés elkészíttetését. A
másik lehetőség, hogy a testület elfogadja javaslatát, és minden olyan építési telekre
vonatkozóan, amelyre igényt tartanak, értékbecslést készíttet. Ez esetben értékbecslés
elkészíttetésére általánosságban célszerű felhatalmazni a polgármestert annak érdekében, hogy
csökkentsék az adminisztrációs terheket, és egykörös eljárás keretében dönthessen a testület az
értékesítésről. Ha egyik megoldás sem szimpatikus a testületnek, maradhat a kétkörös
értékesítés is.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A testület a rendeletben kijelölhet olyan területeket, ahol
kedvezményesen, vagy szociális alapon határozza meg az építési telkek árát, annak érdekében,
hogy ezzel támogassa a letelepedést. Olyan kedvezmények is szerepelhetnek a rendeletben egyegy építési telek értékesítése esetén, amelyeket bizonyos feltételek teljesülése esetén
érvényesíthetnek a vásárlók számára. Az építési telkeket meg is lehet hirdetni.
Pap István Tibor polgármester: Polgármesterként az a feladata, hogy jól irányítsa a várost,
döntéseivel a város érdekeit igyekszik szolgálni. Az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe
véve a testületnek az az érdeke, hogy a telkek értékesítésével minél nagyobb bevételt
realizáljanak. Az a vállalkozó, aki a megvásárolt telekkel fejleszti vállalkozását, azáltal
nyereségre tesz szert, jól megy a vállalkozása, az fizesse meg a piaci alapú telekárat.
Természetesen segíteni kell a vállalkozásokat is, de a város költségvetése szempontjából nem
mindegy, milyen áron értékesítik a város vagyonát. A vállalkozás más megítélés alá kell, hogy
kerüljön, mint egy fiatal pár, vagy egy többgyermekes család, akik Mezőhegyesen szeretnének
letelepedni, és az építési telken lakóingatlant kívánnak építeni.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az utóbbi időben készített értékbecslések meglehetősen torz
képet mutattak a telekárak tekintetében. A ménesbirtoki fejlesztésekhez szükséges, a
Ménesbirtok által megvásárolt telkek a korábbi és a településre jellemző ingatlanárakat
rendkívüli mértékben megemelték. Ezáltal az ingatlanok értékesítésénél ezekből az árakból
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indulnak ki. A testület döntésének a megalapozásához szükség van az értékbecslésre, amely
védi is a testületet egy esetleges későbbi felelősségre vonás esetén. Telekvásárlás esetén –
véleménye szerint is – különbséget kell tenni vállalkozás és fiatal pár, vagy család között.
Vállalkozás esetén értékbecslést célszerű készíttetni, de egy család ingatlanvásárlása esetén
külön elbírálást kellene alkalmazni. Ellenben nem lenne célszerű rendeletet alkotni arra, mely
területeken és milyen feltétellel értékesítsenek telket fiatal pároknak, többgyermekes
családoknak, hiszen a tapasztalatok nem azt mutatják, hogy Mezőhegyesre jellemző lenne az
efféle letelepedés. Ezt mutatja az a tény, hogy az építési telkeken az önkormányzat
növénytermelő tevékenységet folytat. Nehéz ebben a kérdésben jó és igazságos döntést hozni.
Pap István Tibor polgármester: Nem az értékbecslés torzította a telekárakról alkotott képet,
hanem a ménesbirtoki fejlesztések, amely ugyanakkor azt a célt szolgálták, hogy segítsék az
önkormányzat költségvetését. Az értékbecslő a tényekre, a meglévő adatokra alapozva, azokat
összehasonlítva készíti el az adott ingatlan értékbecslését.
Magyar Tibor képviselő: Azt célszerű lenne meghatározni, hogy ha fiatal pár, vagy
többgyermekes család érdeklődik, milyen feltételekkel juthat építési telekhez. Nem azután kell
megszabni a feltételeket, miután a kérelem beérkezett, mert ezáltal nem lenne egységes az
elbírálás. Ezt a célt szolgálná, ha rendeletben szabályoznák a feltételeket.
Uj Zoltán képviselő: A vállalkozók is egy adott cél elérése érdekében hoznak döntéseket, a
legtöbb vállalkozó olyan befektetésekre hajlandó, amelyből profitálhat. Mezőhegyesen a
mindenkori testület a vállalkozók letelepedését is igyekezett támogatni. Ettől függetlenül
nagyon kevés vállalkozó telepedett le a városban. A testület igyekezett befektetőket keresni,
kevés sikerrel. A Ménesbirtokon, egy-két közepes méretű vállalkozáson, és kisebb
vállalkozásokon kívül kevés a városban az olyan vállalkozó, vállalkozás, amely jelentősen
hozzájárulna a város fejlődéséhez. Abban egyetért, hogy a vállalkozások és a magánszemélyek
számára is külön lenne célszerű építési telkeket kijelölni, és hogy különbséget kell tenni abban,
hogy vállalkozásnak vagy magánszemélynek értékesítenek, de segíteni kell a vállalkozásokat
is. Ugyanakkor Mezőhegyesen már az eddigiekben is vonzó lehetett a 200-400,- Ft/m2 közötti
telekár, mégsem vásároltak telket és telepedtek le a városban. Ettől függetlenül támogatni
szükséges Mezőhegyesen a letelepedést.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja az I. és a II. határozati javaslatok elfogadását,
tekintettel arra, hogy 200-400,- Ft/m2 és 1.000,- Ft/m2 ár az érintett telkekért jelenleg nagyon
kevés, hiszen 10-11 évvel ezelőtt megállapított árakról van szó. Konkrét telek megvásárlására
vonatkozóan egy vállalkozás kérelmet nyújtott be, és úgy véli, hogy építési telket ma 200,Ft/m2 áron nem értékesíthet az önkormányzat. A III. határozati javaslat vonatkozásában
javaslatát akként módosítaná, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően döntsön a testület az
ingaltanok értékesítéséről, tehát két körben történjen meg a döntés. Az első körben mérjék fel,
ki és milyen területen szeretne ingatlant vásárolni, majd az értékbecslés ismeretében döntsenek
arról, hogy adott áron el kívánja-e adni a testület a telket, avagy sem. Nagyon fontos, hogy a
testület felelősségteljesen gazdálkodjon a város vagyonával. Továbbra is érvényben vannak a
vagyonrendelet ingatlanértékesítésre vonatkozó rendelkezései is, és amennyiben a testület
módosítani kíván azon, azt megfelelően elő kell készíteni, amelyhez azonban írásban javaslatot
kell tennie. Várhatóan torz képet fog mutatni az ingatlanok értéke, ha az értékbecslés
elkészíttetése mellett döntenek, ellenben a város érdekeit szem előtt tartva ez a megoldás lenne
a legideálisabb.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye
meg.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Egyebekben a bizottság mindhárom határozati javaslatban foglaltakkal
egyetértett.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a bizottság véleményét. Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 342/2009. (X.27.) kt. sz. határozatát vonja vissza,
melyben az önkormányzat tulajdonában lévő, családi ház építésére szolgáló, forgalomképes
belterületi építési telkek áráról döntött, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
119/2020. (IX.30.) Kt. számú határozat
A 342/2009. (X.27.) kt. sz. határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy visszavonja
342/2009. (X.27.) kt. sz. határozatát, melyben arról döntött, hogy:
„az önkormányzat tulajdonában lévő, családi ház építésére szolgáló, forgalomképes belterületi
építési telkek árait 2010. január 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
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Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület vonja
vissza a 413/2010. (XI.30.) kt. sz. határozatát, melyben a Munkácsy utcai építési telkek árának
mérsékléséről, további építési telkek árainak hatályban tartásáról döntött, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
120/2020. (IX. 30.) Kt. számú határozat
A 413/2010. (XI.30.) kt. sz. határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy visszavonja
a Munkácsy utcai építési telkek árának mérséklése, további építési telkek árainak hatályban
tartásáról szóló 413/2010. (XI.30.) kt. sz. határozatát, melyben arról döntött, hogy:
„2011. január 1. napjától az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképes belterületi családi
ház építésére szolgáló, Munkácsy utcai építési telkek árát 1000,-Ft/m2-ben határozza meg,
további építési telkek árát a 342/2009. (X. 27.) kt. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően
továbbra is hatályban tartja.”
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Bár felmerült, módosítja III. határozati javaslatát, az eredeti
javaslatot szavaztatja meg a testülettel, mert annak eredményeképpen is eldől, hogy egykörössé
válik vagy két körös marad az ingatlanok értékesítése.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az értékesítendő önkormányzati tulajdonú
építési telkek árait minden esetben az adott telekre megkért értékbecslés alapján, egyedi
határozattal állapítsa meg azzal, hogy a polgármester – beérkezett kérelem esetén – jogosult
megkérni az adott telekre vonatkozó értékbecslést, melyet a következő testületi ülésre a
képviselő-testület elé terjeszt, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
121/2020. (IX. 30.) Kt. számú határozat
Építési telkek értékesítése
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
értékesítendő önkormányzati tulajdonú építési telkek árait minden esetben az adott telekre
megkért értékbecslés alapján, egyedi határozattal állapítja meg.
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A polgármester – beérkezett kérelem esetén – jogosult megkérni az adott telekre vonatkozó
értékbecslést, melyet a következő testületi ülésre a képviselő-testület elé terjeszt.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Pap István Tibor polgármester: A testület a három határozati javaslatot megszavazta,
azonban az említett, letelepedést segítő rendeletalkotás vagy vagyonrendelet módosítás
tekintetében bármely testületi tag élhet javaslattal a későbbiekben.
15. napirendi pont: Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti bérlő
álkamera beszerelése iránti kérelme

Pap István Tibor polgármester: Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth u. 17/3. szám alatti
lakos bérlő kérelmet nyújtott be aziránt, hogy az önkormányzat engedélyezze számára az általa
bérelt, önkormányzati tulajdonban lévő lakásra álkamera felszerelését. A helyi rendelet
értelmében, az előterjesztésben részletezett indokokra hivatkozással a bérlő kérelmét el kell
utasítani. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a testületnek, hogy ne adjon helyt a bérlő kérelmének,
kötelezze Dévai Antalné bérlőt az álkamera leszerelésére.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A lakás olyan területen helyezkedik el, amely nem frekventált,
rendkívül kismértékű mind a gépjármű, mind a gyalogos forgalom. Egy ilyen lakás esetében
miért jelent problémát az álkamera felszerelése? Az első vagy a hátsó homlokzaton van a
kamera?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Helyi rendelet szabályozza, hogy a lakás homlokzatára milyen
technikai berendezést lehet, illetve tilos felszerelni, függetlenül attól, hogy az ingatlan a város
mely területén helyezkedik el. A kamera kihelyezését külön törvény szabályozza, nem pedig a
testület helyi rendeleti szinten. Azt sem tudhatják, hogy a kihelyezett kamera álkamera, vagy
sem. A közterületi térfigyelő kamerákat az önkormányzat működteti. Az érintett ingatlan ezen
túlmenően társasházi lakás, azokra más szabályok vonatkoznak, mint az egyedülálló családi
házakra. Az érintett álkamera az utcafronti homlokzatra került kihelyezésre, közterületre néz.
Amennyiben bárki kamerát helyez ki az ingatlanára, úgy az csak a magánterületére nézhet.
Magyar Tibor képviselő: Több magánház homlokzatán is lehet látni felszerelt kamerát.
Vélhetően azok felszerelése is jogszabályba ütközik. Amennyiben jelen esetben nem
engedélyezi a testület az álkamera felszerelését, úgy vizsgálja meg más magánházak esetében
is a felszerelt kamera jogszerűségét és legyen egységes a döntés azokra vonatkozóan is.
Uj Zoltán képviselő: Magánház esetében sem engedélyezett a kamera kihelyezése?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Csak a megfelelő szabályok betartása mellett engedélyezett, mint
például, hogy nem utcafrontra, nem közterületre néz a kamera.

37

Dr. Szabados Éva aljegyző: Ez az eset azért aggályosabb, mert társasházról van szó, ráadásul
önkormányzati tulajdonú.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, kinek további kérdése, észrevétele, a határozati
javaslatban foglaltakkal ellentétben más javaslata van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület Dévai
Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti lakos kérelmét utasítsa el, ne járuljon
hozzá, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti
bérlakásra a bérlő álkamerát szereljen fel, továbbá szólítsa fel a bérlőt, hogy a már felszerelt
álkamerát azonnali hatállyal távolítsa el az épületről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
122/2020.(IX.30.) Kt.sz. határozat
Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti bérlő álkamera beszerelése
iránti kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Ör.) 2.§. (2) bek. d) pontja felhatalmazása alapján, tekintettel Mezőhegyes
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 1/2020.(I.30.)
önkormányzati rendelete 9. - a Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó
területi építészeti követelmények - fejezete 14. § (9) bekezdésében foglaltakra, Dévai Antalné
Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti lakos kérelmét elutasítja, nem járul hozzá, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3. szám alatti bérlakásra a bérlő
álkamerát szereljen fel.
Felszólítja a bérlőt, hogy a már felszerelt álkamerát azonnali hatállyal távolítsa el az épületről.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő a bérlő értesítésére: 2020. október 5.
Bejelentések
1. Köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel
Pap István Tibor polgármester: Kötelessége tájékoztatni a testületet a köztartozásmentes
adózói adatbázisban történő változással kapcsolatosan. A nyár folyamán egy testületi tag,
illetve egy bizottsági tag kikerült a nyilvántartásból. Azóta a tartozást az érintettek rendezték,
így visszakerültek az adatbázisba. Szeptember 10. napját követően egy újabb képviselő került
ki az adatbázisból, akinek erre felhívták a figyelmét. Reméli, rövid időn belül megtörténik az ő
adatbázisba történő visszakerülése is.
2. Tájékoztatás a TOP-2.1.3 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázat újra nyitási kérelméről
Pap István Tibor polgármester: A Ménesbirtok Központi Ménesudvar Iskolájának fejlesztése
kapcsán újra felmerült a csapadékvíz és belvíz elvezetésének a kérdése. A fejlesztés kapcsán
szóba került az önkormányzat TOP-2.1.3 azonosító számú pályázata. Korábban a testület
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pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosító számú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázati kiírásra, de forráshiány miatt nem tudott élni a testület a
lehetőséggel, tekintettel arra, hogy a műszaki tartalom szerinti megvalósításra a rendelkezésre
álló támogatási forrás nem lett volna elegendő. A plusz forrást azonban az önkormányzat nem
tudta volna biztosítani saját forrásból. Ennek okán az önkormányzat visszavonta pályázatát.
Döntést előkészítő tanulmányt készített a Ménesbirtok érintett beruházása kapcsán a
csapadékvíz elvezetés lehetőségeiről. Ennek eredményeképpen kérték, hogy vonják vissza a
korábbi határozatot, amely a pályázat visszaadására irányult, felajánlva a Ménesbirtok által
biztosított forrás kiegészítést. Az Irányító Hatóság tájékoztatása alapján erre nincs lehetőség. A
Belügyminisztérium illetékes hatósága javasolta, hogy adják be újra a pályázatot a 2021. évben
újra nyíló TOP projektek keretében. Az Irányító Hatóság időközben tájékoztatta Békés Megye
Jegyzőjét, hogy vannak olyan pályázati projektek, amelyek visszaadásra kerültek, és ezen
összegek újra kiosztására kerül sor. Ugyanarra a TOP pályázatra nincs lehetőség pályázatot
benyújtani, de kérelmezni lehet a pályázat újranyitását. A Ménesbirtokkal egyeztettek a kérdést
illetően. Az önkormányzat felmérése alapján a jelenlegi csapadékvíz és belvíz hálózat
felújításához szükséges összeg mintegy 250 millió Ft-ot tesz ki. Ezzel egyidőben kérte a
Ménesbirtoktól, állapítsa meg a csapadék- és belvíz elvezető hálózata felújításnak a költségét.
Ez az összeg mintegy 160 millió Ft-ot tesz ki. Mindösszesen 410 millió Ft támogatási forrás
igénylésére kérte a Békés Megyei Önkormányzatot, hogy kezdeményezzék még ebben a
ciklusban a TOP-2.1.3 pályázat újranyitását. A pályázat újranyitására szóbeli ígéretet kaptak.
2020. október 30. napjáig lesz lehetőség arra, hogy az újra megnyitott pályázaton részt
vegyenek. A pályázat újra nyitásához nem volt szükség a testület hozzájárulására, de a pályázat
újbóli benyújtásához igen, így amikor újra megnyitásra kerül a pályázat, úgy előkészítik
döntésre a pályázatot és a testület elé terjeszti azt. A korábban benyújtott pályázathoz képest a
forrás több mint a duplája lesz, ennek megfelelően változik a műszaki tartalom is, kiegészítve
a Ménesbirtok fejlesztési igényeivel. A Ménesbirtokkal együtt a város teljes csapadék- és
belvízvédelmi rendszerének a felújítása meg fog történni.
3. Tájékoztatás Néptánc szakkör indításáról
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Mitykó Zsolt alpolgármester urat, a József Attila
ÁMK megbízott intézményvezetőjét, tájékoztassa a testületet a Néptánc szakkör indításáról.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
Néptánc szakkör indításáról készített tájékoztatóját a testületi ülést megelőzően megküldte a
testület tagjainak. Mind a felnőtt, mind a diák néptánc oktatás nagy hagyománynak örvend
Mezőhegyesen. Korábban hol közművelődési, hol iskolai keretek között valósult meg a
gyermek és a felnőtt néptánc oktatás. A néptánc-oktatás nem szerepel az Általános Iskola
tantervében, így felmerült annak lehetősége, hogy önkormányzati finanszírozással indíthatnák
útjára a néptánc oktatást. Az önkormányzat finanszírozná a néptáncot oktató személy megbízási
díját. A néptánc-oktatás újraindításának a gondolata már 2019. év decemberében felvetődött,
majd a koronavírus járvány miatt elvetették a témát. Jelenleg az újabb szigorítások miatt az
ÁMK épületében nem tartható néptánc oktatás, kizárólag az iskola diákjai számára. Szeptember
hónap a felmérés időszaka, az oktatás október hónapban kezdődhet meg leghamarabb. Nagy
örömükre szolgál, hogy 30-40 gyermek jelentkezett a néptánc oktatásra, tehát van rá igény.
Paulikné Szabó Ildikó nyugalmazott pedagógust kereste fel azzal, hogy vállalná-e a néptánc
oktatást. Ő korábban már iskolai keretek között is oktatta a néptáncot, ezért abszolút rálátása
van a folyamatra, és szívesen elvállta most is a feladatot. Az oktató számla ellenében havi
25.000,- Ft megbízási díjért vállalta a feladatot. A tájékoztatóban kitért arra, milyen alkotó,
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művelődő, fejlesztő foglalkozások zajlanak az ÁMK működtetésében. Az intézmény 2020. évi
költségvetésében ez az összeg nem szerepel, hiszen előre nem volt tervezhető, de nem jelent
akkora költséget, hogy azt ne lehessen kigazdálkodni. A 2021. évi költségvetésbe már
betervezésre kerül.
4. Tájékoztató az október 6.-ai és az október 23.-ai városi ünnepségről
Pap István Tibor polgármester: Az október 6.-ai Nemzeti Ünneppel, az aradi vértanúk
ünnepnapjával kapcsolatban korábban egyeztetett Dr. Kasuba Róbert római katolikus
plébánossal. Az egyház ünnepi szentmise keretében kíván megemlékezni az aradi vértanúkról.
Az ünnepi szentmisét celebrálja Takács Tamás ezredes, tábori lelkész. A szentmisét
megelőzően a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
műsort adnak elő. A szentmisét követően a Gonzeczky Emléktábla megkoszorúzására kerül sor.
Külön városi rendezvényt nem szerveznének, tekintettel arra, hogy Gonzeczky János
mezőhegyesi tábori lelkész volt, úgy véli, az egyház méltóképpen megemlékezik róla. Az
önkormányzat a katolikus egyházzal együtt ilyen módon emlékezik meg az aradi vértanukról.
Kéri, akinek ideje engedi, vegyen részt az ünnepi szentmisén és a koszorúzáson.
Az október 23.-ai nemzeti ünnepről, az 1956-os forradalom és szabadságharcról 2020. október
22. napján a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolával
közösen emlékeznének meg. Azért erre a napra esett a választás, mert október 23. napja már
tanítási szünet. Még kérdéses, hogy a járványügyi intézkedések megengedik-e az ünnepség
megszervezését, egyébként nem tiltja, ha a résztvevők létszáma nem éri el az 500 főt.
Amennyiben október 23. napján kívánják a megemlékezést lebonyolítani, úgy vélhetően szűk
körű megemlékezésre lehet számítani. Kéri a kérdéseket, véleményeket a rendezvény
időpontjának meghatározása szempontjából is.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A nemzeti ünnepekről történő megemlékezés időpontjáról
továbbra is az a véleménye, hogy a rendezvényt a történelmi esemény napján kellene
megtartani. Ez évben 2020. október 23. napján javasolja a megemlékezés megrendezését, az
általános iskolával együtt kerülhetne sor a rendezvényre.
Pap István Tibor polgármester: Elfogadja a képviselő úr véleményét. 2020. október 23. napja
pénteki napra esik, és tanítási szünet is, így egy szűkebb közösségre kell számítani.
Magyar Tibor képviselő: A József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskolával közösen 2020. október 22. napján rendezné meg a megemlékezést. Fontos, hogy a
gyerekek az ünnepség keretében is halljanak az eseményről, vélhetően más oldalról ismernék
meg a történetét. Mivel október 23. napján már tanítási szünet lesz, vélhetően a diákok többsége
akkor már venne részt a megemlékezésen.
Pap István Tibor polgármester: A kérdésben nem foglalna állást, részéről bármelyik időpont
elfogadható. Kéri a további véleményeket, javaslatokat. Mivel további vélemény, javaslat nem
volt, szavazásra bocsátja Magyar Tibor képviselő úr javaslatát. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére 2020. október 22. napján
tartson koszorúzási ünnepség keretében megemlékezést, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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123/2020.(IX.30.) kt. sz. határozat
Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő
ünnepi megemlékezésről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére 2020. október 22. napján tart koszorúzási ünnepség keretében
megemlékezést.
Felkéri a József Attila Általános Művelődési Központ megbízott intézményvezetőjét az ünnepi
megemlékezés megszervezésére, lehetőség szerint a Mezőhegyesi József Attila Általános
Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolával együttműködve.
Felelős: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános Művelődési Központ
megbízott intézményvezetője
Határidő: 2020. október 22.
Pap István Tibor polgármester: A megemlékezés részleteiről egyeztet az általános iskola
intézményvezetőjével, majd arról tájékoztatja a testületet.
Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Próbáltak megoldást találni az ÁMK épület tornacsarnokának
használatára vonatkozóan. Mivel az épületkomplexum egy helyrajzi szám alatt szerepel, így
nehéz megoldást találni. Esetlegesen van-e lehetőség arra, hogy módosítsák a Békéscsabai
Tankerülettel kötött szerződést, vagy a szerződésnek azon részét, amely a helyiségek
használatára vonatkozik? Olyan formában van lehetőség a módosításra, hogy az önkormányzat
vállalja a tornaterem működtetését, fenntartását, és az önkormányzat adja át használatra a
Tankerület részére? A jelenleg hatályos szerződés tartalmazza, hogy az önkormányzat milyen
feltételek mellett használhatja a közös használatú helyiségeket. Fontos, hogy az önkormányzat
a helyiségek használatáért szerződésben meghatározott mértékben fizet a Tankerületnek, tehát
nem ért egyet azzal, hogy a Tankerület kizárólagosan dönt arról, hogy az épületben kik
tartózkodhatnak, és kik nem. Valamilyen jogi megoldást kellene találni a problémára, hogy az
épület helyiségeit használni lehessen.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szerződést egyoldalúan módosítani nem lehet, ahhoz mindkét
fél beleegyezése szükséges. Tárgyalni kell erről a Tankerülettel. A koronavírus okozta
járványhelyzet egy különleges helyzetet teremtett. Nehéz a problémára megoldást találni.
Magyar Tibor képviselő: Nem lehet tudni, meddig tartanak a járványügyi korlátozások, ezért
szükségszerű lenne találni egy átmeneti megoldást. Nem csak az MSE Kézilabda
Szakosztályának jelent rendkívül nagy problémát a tornacsarnokból történő kizárás.
Kovács István képviselő – 1650 órakor – elhagyta az üléstermet. Távolmaradása nem
befolyásolta a testület határozatképességét.
5. Terápiás lovaglás
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat 2013. óta támogatja a terápiás lovaglást
Mezőhegyesen. A lovat kezdetben a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. bocsátotta rendelkezésre,
meghatározott díj ellenében, majd a Ménesbirtok teljes mértékben felvállalta, hogy biztosítja a
helyszínt és a lovat. Az oktató bérét és egyéb felmerülő költségeket az önkormányzat biztosítja.
Emlékei szerint 600.000,- Ft volt az éves költsége a terápiás lovaglásnak, amely a jelenlegi
költségvetésben 1,2 millió Ft-tal szerepel. Mi okozza a költségek növekedését?
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Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője:
Kézsmárkiné Piti Irén gyógypedagógus-lovasterapeuta heti egy alkalommal 2 órában
foglalkozik a gyerekekkel, és ezen túlmenően alkalomszerűen felkészíti és kíséri a gyerekeket
a versenyekre, havi bruttó 120.000,- Ft megbízási díj ellenében.
Magyar Tibor képviselő: Fontos kérdés, hogy mi lesz a jövőben a terápiás lovaglással. A
Ménesbirtok által biztosított ló gondozója már nem dolgozik a cégnél. Felmerült az a probléma,
hogy a jövőben ki legyen az a személy a Ménesbirtok részéről, aki együtt dolgozik e cél
érdekében a lóval, hiszen a korábbi gondozóval egy rendkívül jó párost alkottak, ő ismerte a
lovat és tudta kezelni. A gyerekek biztonsága érdekében fontos, hogy tisztázódjon ez a kérdés
is.
Kovács István képviselő – 1652 órakor – visszatért az ülésterembe.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A kérdés
megválaszolására egy kis türelmet kér a testülettől. A témát illetően egy héten belül elkészül
egy tájékoztató anyag. Ez a tájékoztató többek között beszámol a nemrégiben Fóton, a Magyar
Lovasterápási Szövetség által megrendezett lovasterápiás versenyről, amelyen a mezőhegyesi
gyerekek rendkívül jó helyezéseket értek el, sikeresen zárták a versenyt. Csapatban 3. helyezést
értek el. A tájékoztatóban kitér arra is, hogy javasolja a terápiás lovaglás további támogatását a
Ménesbirtokkal együttműködve. A Ménesbirtok is jelentős összeggel támogatja a lovasterápiás
oktatást, a ló és gondozója, a helyszín, a versenyekre történő szállítás biztosításával.
Kézsmárkiné Piti Irén és az általános iskola gyógypedagógusai véleménye és kérése is
megfogalmazásra kerül a tájékoztatóban. A jövőben új alapokra kellene helyezni az
lovasterápiás oktatást.
Krcsméri Tibor képviselő: A lovasterápiás oktatás rendkívül jó hatással van a gyerekekre,
nagyon hasznos számukra. A lovasteraputát nagyon szeretik, rendkívüli szakmai hozzáértéssel
bánik a gyerekekkel. A jövőben azt is érdemes lenne megvitatni és tárgyalásokat folytatni, hogy
az Általános Iskola hogyan tudná kivenni a részét a költségek viselésében, hiszen a terápiás
lovaglás az általános iskolás gyermekek fejlesztését szolgálja
Pap István Tibor polgármester: Még a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. ügyvezetőjeként
kereste meg őt a lovasterápiás lovaglás kérdésével Veres Zoltán akkori alpolgármester. Akkor
még nem igazán hitt abban, hogy Mezőhegyesen működőképes lehet a lovasterápiás oktatás,
ellenben rendkívül nagy örömére szolgál, hogy azóta is, ráadásul nagyon jól működik.
Felismerve a lovasterápiás oktatás sikerességét, a Kft. felvállalta a lovasterápiás oktatás
részbeni támogatását azzal, hogy biztosította a lovat, a gondozót, a helyszínt és a versenyekre
történő szállítás költségét. Azzal tisztában kell lenni, hogy nagyon kevés lovasterapeuta van az
országban, és mivel az első megbízás lassan 8 éve volt, így érthető, hogy a megbízási díj
emelkedett. Ahhoz, hogy ilyen jól működjön a lovasterápiás oktatás, egyrészről jó
lovasterapeuta szakemberre van szükség, másrészt egy gondozóra, aki jól ismeri a lovat, és egy
olyan lóra, amely rendelkezik a megfelelő vizsgával. A tájékoztató ismeretében foglalkoznak a
jövőben ezzel a kérdéssel is.
Kéri, akinek további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
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6. Centrál rendezvény lebonyolítására irányuló szolgáltatása
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A Centrál Élelmezési és Szolgáltató Központ (a
továbbiakban: Centrál) rendezvény lebonyolítási, és alkalomszerű éttermi, vendéglátó-ipari
szolgáltatásának szabályozására célszerű lenne megalkotni egy szabályzatot. Közeleg az év
vége, és egyre több rendezvény megtartására lenne igény. A korábbi években év végén szinte
minden hétvégén olyan rendezvényt tartottak a Centrálban, amely komoly bevételt jelentett.
Célszerű lenne olyan szabályzatot alkotni, amelyben meghatározzák, hogy a Centrál
rendezvényi szolgáltatását milyen feltétellel vehetik igénybe. Amennyiben nem adnak
lehetőséget, hogy a Centrálban tartsák meg a különböző rendezvényeket, úgy a későbbiekben
– amennyiben újra indul ez a szolgáltatás – már nem fogja igénybe venni azt a lakosság.
Pap István Tibor polgármester: A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság ülésén
felvetődött a kérdés, hogy a Centrál rendezvények lebonyolítására irányuló szolgáltatásának
újraindítása mikorra várható, illetve, hogy tervek között szerepel-e az éttermi szolgáltatás
alkalomszerű beindítása. A Centrál különböző rendezvények lebonyolítására irányuló
szolgáltató tevékenysége a szabad kapacitás terhe mellett továbbra is működik, azt nem
szüntették meg. Ilyen szolgáltatás volt például a nyári időszakban a címerező táborban
résztvevők étkeztetése. Fontos, hogy csak olyan feladat vállalható, amely a szabad kapacitás
terhére biztosítható. A Centrál napi éttermi szolgáltató tevékenysége az, amelyik átmenetileg
megszüntetésre került. Kérte az intézményvezetőt, hogy vizsgálják meg a Centrál szabályzati
hátterét, és ahol módosításokra és aktualizálásokra van szükség, azt tegyék meg. Fontos, hogy
arra is legyen szabályzata a Centrálnak, hogy a rendezvények lebonyolítására irányuló
szolgáltatásnak melyek a személyi és tárgyi feltételei. A szabályzatok aktualizálása
folyamatban van. Az érdeklődők irányába lehet kommunikálni, hogy a különböző
rendezvények lebonyolítására biztosítja a Centrál a szolgáltatását. A Centrál mindennapi
éttermi szolgáltatását szüneteltetik, tekintettel arra, hogy ez esetben folyamatosan fenn kell
tartani a személyzetet, és a szolgáltatás minőségi biztosításhoz szükséges tárgyi feltételeket, az
étel- és italválasztékot. A szabad kapacitás terhére, abban az időszakban, amikor nincs
gyermek- és szociális étkeztetés, továbbra is lehet vállalni rendezvények lebonyolítására
irányuló feladatot.
Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila ÁMK megbízott intézményvezetője: A
bizottság elnöke, Tarkó Gábor úr vetette fel bizottsági ülésen kérdést, arra való tekintettel, hogy
a jövőben számítanak a Centrál ilyen irányú szolgáltatására, és szeretnék a különböző táborok
során az étkeztetést a Centrálon keresztül megvalósítani. Annak érdekében is, hogy a Centrál
bevételre tegyen szert. Az idei évben a szabad kapacitás terhére valósult meg a címerező diákok
étkeztetése is a Centrálban. Amennyiben felmerül igényként rendezvény lebonyolítása, úgy a
szabad kapacitás terhére vállalható az jelenleg is. A Centrál mindennapos éttermi szolgáltatása
szűnt meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A különböző rendezvények megtartására adják meg a
lehetőséget és fontos, hogy a köztudatban is benne legyen, hogy erre továbbra is van lehetőség.
7. ÁMK épület tornacsarnokának jövőbeni használatáról
Uj Zoltán képviselő: Mint ismert, az MSE Kézilabda Szakosztálya az ÁMK épületének
tornatermében tartja edzéseit és bonyolítja le mérkőzéseit, mint ahogyan több csoport is heti
több alkalommal bérleti díj ellenében a tornateremben tartja az edzéseit. Rendkívül nagy
problémát jelent, hogy a Békéscsabai Tankerületi Központ elrendelte, hogy az épületben csak
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és kizárólag a diákok és a pedagógusok tartózkodhatnak. A Békéscsabai Tankerületi Központ
ezt a rendelkezést minden fenntartásában lévő intézményre kiterjesztette, így nem csak itt jelent
problémát. Ezért a környező települések iskolaépületének egyikében sem lehet edzést tartani,
bármilyen sportágról is legyen szó. Rendkívül ellentmondásos, hogy egy olyan épületből
történő kizárásról van szó, amely az önkormányzat tulajdonában van, és a Békéscsabai
Tankerületi Központ csupán használatra vette át. Az imént elmondottakból okulva kéri,
gondolják át, hogy az elképzelések között szereplő rekortán pályát biztos, hogy az iskola
épülete mellett kívánják-e kiépíteni. Jelenleg az iskola tornatermét 4.500,- Ft/óra összegért lehet
kibérelni, amely a Tankerület bevétele. A tornaterem az MSE által elnyert támogatásból és az
önkormányzat által biztosított önerőből került felújításra, ezzel szemben az MSE
hozzávetőlegesen éves szinten 1,2 millió Ft bérleti díjat fizet és a bérleti díj a Tankerülethez
folyik be. Amennyiben a rekortán pálya az iskola mellett épül fel, úgy annak bérbeadásából
származó bevétel is a Tankerületet fogja megilletni? Ezzel sem lenne probléma, ha a befizetett
bérleti díj egy részét visszajuttatná a Tankerület Mezőhegyesre. Erre azonban nem igazán volt
még példa, hiszen az általános iskola eszközbeszerzéseit az évente megrendezésre kerülő
Jótékonysági Rendezvény támogatói bevételéből tudja finanszírozni.
Több lakó fordult hozzá azzal a kérdéssel, hogy megszüntetésre kerül-e a Molnár C. Pál
lakótelepnél lévő parkoló a Battonyai úti útfelújítás és a volt piactérnél lévő útkereszteződés
felújítása, átépítése miatt. Valóban megszűnik a parkoló? Látták az erre vonatkozó terveket?
Milyen konkrét átépítés várható abban a kereszteződésben?
Krcsméri Tibor képviselő: Az elképzelések szerint a tervezett rekortán pályát a város lakói
térítésmentesen használhatják. Mint ahogyan az önkormányzat a rendezvényei megtartásához
térítésmentesen veheti igénybe az ÁMK épület Színháztermét. Annak megfelelően használja
akár az önkormányzat, akár a város a rekortán pályát, amilyen tartalmú szerződést kötnek a
Tankerülettel.
Uj Zoltán képviselő: A Színházterem bérbeadásából származó bevétel kit illet meg?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A Békéscsabai
Tankerületi Központ számlájára folyik be minden olyan bérleti díj, amely az ÁMK
helyiségeinek a bérlésekor jelentkezik.
Uj Zoltán képviselő: Kizárólag az önkormányzat nem fizet bérleti díjat a Tankerületnek. Bárki
más kívánja bérbe venni az ÁMK helyiségeit, azért bérleti díjat kell fizetni a bérlőnek.
Vélhetően a rekortán pálya használatáért is bérleti díjat fog beszedni a Tankerület.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzat helyiséghasználati jogosultságának a feltételeit az
önkormányzat és a Tankerület között létrejött szerződés tartalmazza. A szerződésben
százalékos mértékben került meghatározásra, hogy az önkormányzatnak mekkora működtetési
költséggel kell hozzájárulnia a helyiségek használatáért. A tornaterem használatára vonatkozó
feltételeket a szerződés nem tartalmazza. Mi ennek az oka?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az akkori testület a mezőhegyesi diákokra tekintettel kötötte
meg ezzel a tartalommal a szerződést a Tankerülettel. Nem szerették volna, ha bármilyen
szempontból hátrányt szenvedtek volna az iskola diákjai. Emellett úgy ítélte meg a testület,
hogy ezzel is támogatja az Általános Iskolát.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Emlékei szerint a
testületnek nem volt választási lehetősége.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A rekortán pálya részleteiről nincs még megállapodás. Egyelőre
arról sincs döntés, hogy pontosan hol kerüljön kiépítésre.
Uj Zoltán képviselő: Információja szerint arról már született döntés, hogy az iskola épülete
mellett kerül kiépítésre a rekortán pálya.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A rekortán pálya kiépítése egyelőre még csak az elképzelések
között szerepel. Amit tudni lehet, hogy 2021. évben kerül kiírásra rekortán pálya építésére
irányuló TAO pályázat. A Belügyminisztérium majd csak 2021. évben dönt a pályázat
kiírásáról, annak függvényében, hogy mekkora összegű TAO-ra számíthat.
Pap István Tibor polgármester: A Belügyminisztérium felmérést végzett, hogy az
önkormányzat kíván-e élni a rekortán pálya építés lehetőségével, amennyiben 2021. évben
lehetőség lesz a pályázat kiírására. Erről tájékoztatta a testületet és úgy nyilatkoztak, hogy élni
kívánnak a lehetőséggel. Valóban felmerült annak kérdése, hogy amennyiben támogatást
kapnak a rekortán pálya kiépítésére, úgy melyik helyszínen kerüljön az megvalósításra. A
testület tagjai többségének az volt az álláspontja, hogy az általános iskola melletti helyszínen
kerüljön kiépítésre, ha arra támogatást kapnak. Konkrét döntés nem született a témában, hiszen
egyelőre még csak felmérés készült a Belügyminisztérium részéről. Nincs akadálya annak,
hogy a kérdést napirendre tűzzék és, hogy a helyszínt illetően kinyilvánítsa a testület
véleményét. Egyelőre azonban még nem kell dönteni a kérdésben.
Kéri, akinek további bejelentenivalója van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A Ménesbirtok Molnár C Pál lakótelepnél lévő felállító istállója –
információja szerint – lebontásra fog kerülni. Miután az épület megszűnt istállóként működni,
elszaporodtak a rágcsálók, amely közegészségügyi problémát okoz a környéken élőknek.
Milyen intézkedést kívánnak tenni a probléma megoldására?
Pap István Tibor polgármester: A kérdésre polgármesterként nem tud válaszolni, a képviselő
úr észrevételét továbbítani fogja a Ménesbirtok irányába. Uj Zoltán képviselő úr korábbi
kérdésére válaszolva, a Battonyai út útfelújítása nyomán a Molnár C. Pál lakótelepnél lévő
parkoló megszüntetésre kerül. Fontos hangsúlyozni, hogy a terület nem az önkormányzat
tulajdona, állami útról van szó. A lakótelep és az istálló közötti, jelenleg is parkolóként használt
területet igyekeznek olyan állapotba hozni, hogy a jelenleginél nagyobb létszámú gépjármű
parkolására legyen lehetőség. Amennyiben az önkormányzat anyagi lehetőségei megengedik,
szilárd burkolattal látják majd el a parkolót, de egyelőre füves területen lesz lehetőség a
parkolásra. A jelenleg is parkolóként használt területen megfelelő elrendezéssel több gépjármű
parkolására van lehetőség.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A Battonyai út és a lakótelep
kereszteződésénél lévő parkolót elsősorban azért kell megszüntetni, mert balesetveszélyes.
Szabályos forgalmi csomópontot alakítanak ki, a Battonyai útra rácsatlakozó önkormányzati
utat merőlegesen kötik rá. A jelenleg parkolóként használt területet rekultiválják. Az istálló és
a lakótelep közötti füves parkolót igyekeznek bővíteni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A lakótelep előtti forgalmi csomópontban az eddigiekben sem
lehetett volna szabályosan parkolni.
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A volt istállónál elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy az
Alföldvíz Zrt-vel patkányirtást végeztettek a teljes csatornarendszerben. Az irtás eredményes
volt, bízik abban, hogy ezáltal megoldódik a probléma.
Kovács István képviselő: Szeptember hónapban megjelent a megújult Mezőhegyes Városi
Havilap első száma. A példányszámot illetően adódott probléma. További 400 példány
nyomtatása vált szükségessé, amelyet a hét folyamán készítenek el. A példányszám
megemelésére lesz szükség, amely megemeli a költségeket, de a nyomda a megemelt
példányszámra további kedvezményt tud biztosítani. Meglátása szerint az újság nyomdai
minősége megfelelő.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Ha a példányszám-emelés érinti a költségvetést, a következő
testületi ülésre be kell terjeszteni a témát, írásos előterjesztés mellett.
Pap István Tibor polgármester: Tekintettel arra, hogy a példányszám emelkedése
költségnövekedéssel jár, a következő testületi ülésre előkészítik a témát.
Kéri, akinek a nyílt ülésen további bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel további
bejelentés nem volt, ismerteti a következő rendes testületi ülés időpontját és napirendjeit. A
következő munkaterv szerinti üléssel kapcsolatosan annyi módosítást tesz, hogy mivel a testület
a 2020. október 28. napjára tervezett ülés munkaterv szerinti 2. napirendi pontját – a START
Munkaprogram jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót – jelen ülésen tárgyalta, ezen napirend
lekerül a megtárgyalandó napirendek soráról.
2020. október 28. szerda 14 óra
Napirendi pontok:
1) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
2) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
3) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2018.-2019. évi tevékenységükről
4) Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az elhullott állatok
elszállításáról
5) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről
Pap István Tibor polgármester: Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Uj Zoltán és Fekete
Attila képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést –
1710 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Fekete Attila
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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