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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. október 13. napján – 1400 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Magyar Tibor képviselők
Távol: Krcsméri Tibor, Uj Zoltán, Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívott: Mitykó Zsolt alpolgármester, a József Attila Általános Művelődési Központ
megbízott intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán
és Tarkó Gábor képviselő urak nem jelezték távolmaradásukat. (Megjegyzés: Magyar Tibor
képviselő később érkezett az ülésre.) A meghívóban ismertetett napirendi pontok megvitatását
javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy 5. napirendi pontként kéri megtárgyalni a tegnapi nap
folyamán utólagosan megküldött „A polgármester rendelkezése tiszteletdíjáról” szóló, és 6.
napirendi pontként „A TOP-2.1.3 csapadékvíz pályázatban részt vevő konzorciumi partner
támogatási előlegének rendezéséről” szóló előterjesztéseket. A fentieknek megfelelően
javaslatot tett az alábbi napirendek megvitatására:
1. A mezőhegyesi 835/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
2. A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosítószámú kerékpárút fejlesztési pályázatunkhoz
kapcsolódó állami tulajdonú területek térítésmentes tulajdonba vétele iránti igényünkről
3. Belvízvédelmi terv felülvizsgálata
4. A TOP-2.1.3 csapadékvíz pályázat újra nyitási lehetőségéről
5. A polgármester rendelkezése tiszteletdíjáról
6. A TOP-2.1.3 csapadékvíz pályázatban részt vevő konzorciumi partner támogatási
előlegének rendezése
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
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1. napirendi pont: A mezőhegyesi 835/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
Pap István Tibor polgármester: A testület a 2020. augusztus 31.-ei ülésén arról döntött, hogy
szándékában áll értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő 835/7. hrsz-ú ingatlan egy
részét. Az ingatlan megvételére Szilágyi Zsolt nyújtott be kérelmet. A testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy a 835/7 hrsz-ú ingatlanból telekalakítási eljárás keretében kialakított 835/9
hrsz-ú 4585 m2 területű ingatlanra vonatkozóan készíttessen értékbecslést. Az értékbecslés
elkészült. Az ingatlanforgalmi szakértő 4.000.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.080.000,- Ft-ban
állapította meg az ingatlan értékét.
Magyar Tibor képviselő – 1405 órakor – megérkezett a rendkívüli testületi ülésre.
Jelen ülésen a testületnek arról kell döntenie, hogy értékesíti-e az ingatlant az ingatlanforgalmi
értékbecslő által megállapított értéken, vagy annál magasabb összegben állapítja meg az
ingatlan árát és ajánlja fel értékesítésre Szilágyi Zsolt részére. Ő arra tett javaslatot, hogy az
értékbecslésben szereplő áron értékesítsék az ingatlant.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van az előterjesztést illetően, azt tegye meg. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület versenyeztetés nélkül értékesítse az önkormányzat
tulajdonában lévő forgalomképes, 835/9. hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú,
4585 m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított nettó 4.000.000,- Ft (bruttó
5.080.000,- Ft) áron Szilágyi Zsolt 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 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
124/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A mezőhegyesi 835/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése Szilágyi Zsolt egyéni vállalkozó
részére
Mezőhegyes Város 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, 835/9.
hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 4585 m2 területű ingatlant az értékbecslésben
megállapított nettó 4.000.000,- Ft (bruttó 5.080.000,- Ft) áron Szilágyi Zsolt (5820
Mezőhegyes, Rózsa u. 61. sz.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
2. naprendi pont: A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosítószámú kerékpárút
fejlesztési pályázatunkhoz kapcsolódó állami tulajdonú területek térítésmentes
tulajdonba vétele iránti igényünkről
Pap István Tibor polgármester: A TOP-3.1.1 azonosító számú kerékpárút fejlesztés pályázat
során az elkészült kerékpárút önkormányzati tulajdonba kerül, így az önkormányzat feladata a
2

pályázatban szereplő létesítmények hatósági engedélyeinek beszerzése. A fejlesztéssel érintett
ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kell, hogy kerüljenek. Jelenleg több olyan ingatlan
van, amely állami tulajdonban, és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
vagyonkezelésében van. Ahhoz, hogy a kerékpárút tervekre engedélyt tudjanak adni a
közreműködő hatóságok, több eljárást is le kell folytatni, amelyek részletezését az előterjesztés
tartalmazza. Korábban volt már arra példa, hogy pályázati projektnek köszönhetően az
önkormányzat tulajdonába ingyenesen került ingatlan. Rendkívül pozitív, hogy egyrészről egy
ilyen jelentős mértékű beruházás valósul meg a városban. Másrészről úgy gyarapszik az
önkormányzat vagyona, hogy azokat az ingatlanokat térítésmentesen a tulajdonába adja az
Állam, a beruházás megvalósítása érdekében. A testületnek jelen esetben hat ingatlan
tulajdonba vételéről kell döntenie. A határozati javaslatok a helyrajzi számok tekintetében
különböznek egymástól, de a tartalmuk ugyanaz.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a képviselő-testület jelezze a Nemzeti Földügyi Központ felé, hogy fejlesztési céljai
megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0444/6 hrsz-ú 6968 m2 nagyságú, „legelő és kivett út”
művelési ágú új ingatlant a szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrszú úttá való kialakítását követően, „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút”
megnevezéssel ingyenesen önkormányzati tulajdonba kívánja venni, és hatalmazza fel a
polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az önkormányzat nevében
intézkedjen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
125/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0444/6 hrsz-ú új ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi igényéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák
tér 5.) felé jelzi, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0444/6 hrsz-ú
6968 m2 nagyságú, „legelő és kivett út” művelési ágú új ingatlant a szükséges telekalakítási
eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően, „kivett,
közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az
Önkormányzat nevében intézkedjen.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület jelezze a
Nemzeti Földügyi Központ felé, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes,
0445/45 hrsz-ú 960 m2 nagyságú, „fásított terület” művelési ágú új ingatlant a szükséges
telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően,
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kívánja venni, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi
Központ eljárásában az önkormányzat nevében intézkedjen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
126/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0445/45 hrsz-ú új ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi igényéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák
tér 5.) felé jelzi, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0445/45 hrszú 960 m2 nagyságú, „fásított terület” művelési ágú új ingatlant a szükséges telekalakítási
eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően, „kivett,
közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az
Önkormányzat nevében intézkedjen.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület jelezze a
Nemzeti Földügyi Központ felé, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes,
0650/8 hrsz-ú 8029 m2 nagyságú, „szántó és út, fásított terület” művelési ágú új ingatlant a
szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását
követően, „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen
önkormányzati tulajdonba kívánja venni, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a
Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az önkormányzat nevében intézkedjen, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
127/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0650/8 hrsz-ú új ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi igényéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák
tér 5.) felé jelzi, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0650/8 hrsz-ú
8029 m2 nagyságú, „szántó és út, fásított terület” művelési ágú új ingatlant a szükséges
telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően,
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az
Önkormányzat nevében intézkedjen.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület jelezze a
Nemzeti Földügyi Központ felé, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes,
0650/9 hrsz-ú 6247 m2 nagyságú, „szántó és fásított terület” művelési ágú új ingatlant a
szükséges telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását
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követően, „kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen
önkormányzati tulajdonba kívánja venni, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a
Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az Önkormányzat nevében intézkedjen,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
128/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0650/9 hrsz-ú új ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi igényéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák
tér 5.) felé jelzi, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0650/9 hrsz-ú
6247 m2 nagyságú, „szántó és fásított terület” művelési ágú új ingatlant a szükséges
telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően,
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az
Önkormányzat nevében intézkedjen.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület jelezze a
Nemzeti Földügyi Központ felé, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes,
0654/5 hrsz-ú 7154 m2 nagyságú, „szántó és út” művelési ágú új ingatlant a szükséges
telekalakítási eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően,
„kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati
tulajdonba kívánja venni, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi
Központ eljárásában az Önkormányzat nevében intézkedjen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
129/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0654/5 hrsz-ú új ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi igényéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák
tér 5.) felé jelzi, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0654/5 hrsz-ú
7154 m2 nagyságú, „szántó és út” művelési ágú új ingatlant a szükséges telekalakítási eljárás
lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően, „kivett, közforgalom elől
el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati tulajdonba kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az
Önkormányzat nevében intézkedjen.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület jelezze a
Nemzeti Földügyi Központ felé, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes,
0678/3 hrsz-ú 523 m2 nagyságú, „szántó” művelési ágú új ingatlant a szükséges telekalakítási
eljárás lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően, „kivett,
közforgalom elől el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati tulajdonba
kívánja venni, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ
eljárásában az Önkormányzat nevében intézkedjen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
130/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0678/3 hrsz-ú új ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi igényéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák
tér 5.) felé jelzi, hogy fejlesztési céljai megvalósítása érdekében a Mezőhegyes, 0678/3 hrsz-ú
523 m2 nagyságú, „szántó” művelési ágú új ingatlant a szükséges telekalakítási eljárás
lefolytatása után, annak önálló hrsz-ú úttá való kialakítását követően, „kivett, közforgalom elől
el nem zárt magánút” megnevezéssel ingyenesen önkormányzati tulajdonba kívánja venni.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Nemzeti Földügyi Központ eljárásában az
Önkormányzat nevében intézkedjen.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Belvízvédelmi terv felülvizsgálata
Pap István Tibor polgármester: Jogszabályi előírás, hogy az önkormányzatoknak
Belvízvédelmi Tervvel kell rendelkezniük. Mezőhegyes Város Belvízvédelmi Terve 2016.
évben készült el, amelyet az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság jóváhagyott. A
Belvízvédelmi Tervet minden évben felül kell vizsgálni, és amennyiben szükséges, aktualizálni
kell azt. Az elmúlt egy évben személyi változások következtek be, és azoknak a Belvízvédelmi
Tervben történő átvezetése vált szükségessé. Felkéri Szentmihályi Ferenc jegyző urat,
amennyiben az előterjesztéshez és az elmondottakhoz kiegészítést kíván tenni, úgy azt tegye
meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Belvízvédelmi Terv készítését és esetleges módosítását
kizárólag e szakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező személy végezheti. A
felülvizsgálatot, az aktualizálást – a jogszabályi előírásnak megfelelően – az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság jogosultsággal rendelkező szakértője végzi el minden évben. A
belvízvédelmi tervet – annak hatalmas mérete miatt – e-mail-en nem volt lehetőség a testület
rendelkezésére bocsátani, az papír alapon jelen ülésen, vagy a Polgármesteri Hivatal
jegyzőjénél bármikor megtekinthető. A Katasztrófavédelem a belvízvédelmi tervben foglalt
előírások végrehajtását, megvalósulását évente kettő alkalommal ellenőrzi, figyelemmel kíséri.
A felülvizsgált és aktualizált Belvízvédelmi Tervet, az esetleges intézkedési tervvel együtt
december 10. napjáig kell benyújtani jóváhagyásra a felülvizsgálatra jogosult szervnek.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő6

testület fogadja el az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott Mezőhegyes
Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervének aktualizálását, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
131/2020. (X.13.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervének aktualizálása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 8.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján – az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott - Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Belvízvédelmi Tervének aktualizálását elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A TOP-2.1.3 csapadékvíz pályázat újra nyitási lehetőségéről
Pap István Tibor polgármester: Mint arról az elmúlt ülésen tájékoztatta a testületet, a
Ménesbirtok fejlesztése kapcsán felmerült, hogy a város csapadék- és belvízelvezetési
problémáját meg kell oldani, és fejleszteni szükséges a rendszert. Egy korábbi TOP-2.1.3
projektet kívántak ennek érdekében életre hívni, erre azonban nem volt lehetőség. Ugyanakkor
a Belügyminisztérium, illetve a Békés Megyei Önkormányzat arról tájékoztatta, hogy a
visszaadott pályázatok újra szétosztása eredményeképpen rendelkezésre fognak állni olyan
források, amelyek által újra megnyithatóvá válik a pályázat. Az előterjesztés három határozati
javaslatot tartalmaz. Az első határozati javaslatban a testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a pályázattal kapcsolatos intézkedéseket megtegye, eljárjon az ügyben, és benyújtsák a
pályázatot. A pályázati anyagot bruttó 450 millió Ft becsült költségre készítik elő. Rendkívül
nagy összegről volt szó annak tekintetében, hogy az előkészítésre kevés idő állt rendelkezésre.
Felülvizsgálták a korábbi TOP-2.1.3 pályázati anyagot, annak műszaki tartalmát és forrását.
Akkor a rendelkezésre álló forrás 100 millió Ft volt, míg a műszaki tartalom szerinti becsült
forrásigény 220-230 millió Ft. Úgy ítélték meg, hogy még ezen műszaki tartalmat is fejleszteni
szükséges, amelynek természetesen költségvonzata is van. Ezen túlmenően egyeztetést
folytattak a Ménesbirtokkal. A Ménesbirtok fejlesztéseihez igazodva további műszaki tartalom
bővítésre lesz szükség, és mindezek eredményeképpen 450 millió Ft összegű támogatási igény
merül fel. A második határozati javaslatban a Békés Megyei Önkormányzattal konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötésére tesz javaslatot. A TOP-2.1.3-16 azonosító számú
pályázatban a Békés Megyei Önkormányzat – hasonlóan a korábbi TOP-2.1.3-15 azonosító
számú pályázatban – projektmenedzsmenti feladatot látna el és konzorciumi partnerként
segítséget nyújtana a pályázat sikeres előkészítésében. A konzorciumi együttműködési
megállapodást több okból kifolyólag tartja nagyon fontosnak. Egyrészről részben a Békés
Megyei Önkormányzatnak köszönhető, hogy újranyitották a pályázatot. Másrészről közvetítő
szerepet tölt be az Irányító Hatóság és az önkormányzat között. Harmadrészről a Békés Megyei
Önkormányzat rendelkezik megfelelő szakértői kapacitással, felkészültséggel, rendelkeznek
továbbá megfelelő szakértői tapasztalattal a projektmenedzsmenti feladatok ellátásához. A
harmadik határozati javaslat szerint az önkormányzat megbízást ad a KÖVIMET Kft-nek a
pályázatírási és - benyújtási feladatok elvégzésére. A pályázat két lépcsőben kerül benyújtásra,
az első előkészítő anyag 2020. november közepéig. Ebben az előkészítő anyagban már konkrét
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adatokkal alátámasztott, komplett műszaki tartalom és ahhoz rendelt költségvetés készül,
amelyet a KÖVIMET Kft. készít el. A pályázatírási és - benyújtási feladatok elvégzésére három
gazdasági szereplőtől kértek ajánlatot és a legkedvezőbbet a KÖVIMET Kft. adta. Ez többek
között azért is kedvező, mert rövid a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő, és a
KÖVIMET Kft. a korábbi TOP projektben is közreműködött, ismerik a műszaki tartalmat, így
vélhetően határidőben el tudják készíteni a pályázati anyagot. Az illetékes minisztérium
tájékoztatta a Békés Megyei Önkormányzat elnökét, hogy újranyitásra kerül a TOP-2.1.3
azonosító számú pályázati projekt mintegy 1 milliárd Ft összegben, Békés Megye
vonatkozásában két település érintett, Dévaványa és Mezőhegyes. Hozzávetőlegesen egy hónap
fog rendelkezésre állni, hogy benyújtsák a pályázatot. Kéri a kérdéseket, észrevételeket,
véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: A Békés Megyei Önkormányzat ugyanazon feladatot látja el az
újranyitott TOP pályázat keretében, mint amely feladat elvégzéséért a visszaadott TOP-2.1.3
projekt miatt a közel 3 millió Ft támogatási előleg megtérítését kéri az önkormányzattól?
Pap István Tibor polgármester: Igen, a két téma szorosan kapcsolódik egymáshoz. A Békés
Megyei Önkormányzat ugyanazon projektmenedzseri feladatokat látja el az újranyitott pályázat
kapcsán.
Magyar Tibor képviselő: Arra nincs lehetőség, hogy az újranyitott projekt költségeinek a
terhére beszámításra kerüljön, vagy csökkentsék a Békés Megyei Önkormányzat által a korábbi
pályázatban elvégzett projektmenedzseri feladatok költségét?
Pap István Tibor polgármester: Erre nincs lehetőség. Az újranyitott TOP-2.1.3 projekt egy
teljesen új projekt, független és semmilyen módon nem kapcsolódik a korábbi pályázathoz. A
korábbi TOP-2.1.3 pályázattól az önkormányzat forráshiány miatt elállt, az a projekt ezáltal
lezárásra került, a korábban leutalt teljes támogatási előleg visszafizetésére került sor. A 6.
napirendi pont megvitatásánál részletesen kifejti majd az indokait, amelyek a kifizetés mellett
szólnak.
A múlt hét folyamán az újranyitott pályázat kapcsán egyeztetést tartottak, melyen részt vett a
Békés Megyei Önkormányzat jegyzője, a KÖVIMET Kft., és több olyan szereplő, aki
foglalkozott a korábbi TOP-2.1.3 projekttel. Kéri, arra törekedjenek, hogy egy-egy projekten
minél kevesebb szereplő dolgozzon. Több olyan projekt is fut jelenleg, amelyben sok szereplő
vesz részt, és – meglátása szerint – ez a többszereplős munka megbonyolítja a projektek előre
haladását, mert nehéz a teljesítéseket nyomon követni. Szeretné, ha a TOP-2.1.3-16 projektet
három szereplő bonyolítaná le, az önkormányzat mellett a Békés Megyei Önkormányzat és a
KÖVIMET Kft., aki a pályázat előkészítési feladatok mellett remélhetőleg a közbeszerzési
eljárás keretében elnyeri a tervezői feladatokat is. Minden, a projekt sikeres lebonyolításához
szükséges feladatot ez a három szereplő le tud bonyolítani. A Békés Megyei Önkormányzat
kellő szakmai háttérrel a rendelkezésre álló forrást tudja menedzselni, a KÖVIMET Kft. pedig
műszaki szempontból tudja menedzselni a projektet.
Magyar Tibor képviselő: A pályázat 100 %-os állami támogatottságú. Sem az önkormányzat,
sem a Ménesbirtok részéről nem kell önerőt biztosítani a megvalósításhoz?
Pap István Tibor polgármester: A pályázat 100 %-os támogatottságú. Lesznek olyan
költségek, amelyeket meg kell előlegezni, de azok a projektben elszámolhatóak lesznek a
későbbiekben. A korábbi elképzelést, miszerint a korábbi pályázatot újraélesztik, kibővítik a
Ménesbirtok igényeinek megfelelően, és az ahhoz szükséges összeget a Ménesbirtok kiegészíti,
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a Belügyminisztérium és a Békés Megyei Önkormányzat javaslatára elvetették. Abban az
esetben hozzávetőlegesen 200-250 millió Ft értékű beruházás valósult volna meg. Annak
köszönhetően, hogy jelentős összegű megtakarítás keletkezett – a visszaadott pályázatokkal –
e projekt kapcsán, kibővített műszaki tartalommal, nagyobb volumenű beruházást valósíthatnak
meg, mintegy 450 millió Ft értékben.
Kovács István képviselő: A beruházásnak köszönhetően megoldódik a panelok
csatornahálózata kapcsán felmerült probléma és a Béka-tónál kialakult probléma is?
Pap István Tibor polgármester: Igen, a pályázatnak köszönhetően a város teljes csapadék- és
belvízvédelmi rendszere korszerűsítésre, felújításra kerül.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Mekkora tartalék van a projektben?
Pap István Tibor polgármester: Az idő rövidsége okán még nem készült részletes
költségszámítás, így pontos információval e kérdést illetően nem tud szolgálni, de vélhetően
lesz tartalék a projektben. Az előző projektből kiindulva, és a korábbi tapasztalatok alapján úgy
készítik elő a projektet, hogy ne kelljen az önkormányzatnak a saját bevétele terhére plusz
forrást biztosítani.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A korszerűsített, új rendszer kapacitása elbírná egy
esetlegesen újranyitott strand vízigényét is?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az új rendszer kapacitása – két
átemelő beépítésével – elbírná még a Ménesbirtok Vetőmagüzemének korábbi fejlesztési
elképzelései alapján kialakított rendszert is. Fontos, hogy a tónál kialakításra kerül egy komoly
átemelő rendszer, amelynek segítségével a kapacitás megsokszorozódik. A Ménesbirtok is
ragaszkodott egy meghatározott kapacitáshoz. Egy majdani esetleges uszoda esetén a
vegyszerkezelt vizet nem lehet beengedni a városi csapadékvíz-hálózatba.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van,
azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel további kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület nyújtson be
pályázatot a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16
számú újra nyitásra kerülő pályázati felhívásra „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezéssel, bruttó 450 millió Ft becsült költséggel, és hatalmazza fel a
polgármestert arra, hogy a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
132/2020.(X.13.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.3-16 számú, újra nyitásra kerülő felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 számú újra
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nyitásra kerülő pályázati felhívásra „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
elnevezéssel, bruttó 450 millió Ft becsült költséggel.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázattal kapcsolatos szükséges intézkedéseket
megtegye.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 számú, újra
nyitásra kerülő pályázati felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
elnevezésű támogatási kérelmét a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalával kötendő
konzorciumi együttműködési megállapodás keretében nyújtsa be és a kérelem támogatása
esetén az abban foglat célt közös együttműködéssel valósítsa meg, és a támogatási kérelem
benyújtása érdekében hatalmazza fel a polgármestert a Békés Megyei Önkormányzat
Hivatalával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást aláírására, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
133/2020. (X. 13.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.3-16 számú, újra nyitásra kerülő felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat támogatási kérelem benyújtásához
szükséges konzorciumi együttműködési megállapodásról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 számú, újra nyitásra kerülő pályázati
felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű támogatási
kérelmét a Békés Megyei Önkormányzat Hivatalával (5600 Békéscsaba, Árpás sor 18.) kötendő
konzorciumi együttműködési megállapodás keretében kívánja benyújtani és a kérelem
támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítani.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a támogatási kérelem benyújtása érdekében a Békés
Megyei Önkormányzat Hivatalával kötendő konzorciumi együttműködési megállapodást
aláírja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 számú, újra
nyitásra kerülő pályázati felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázat előkészítési feladatain belül a pályázatírási és - benyújtási feladatok
elvégzésével a KÖVIMET Kft-t bízza meg 3.000.000-Ft + 27 % ÁFA (bruttó 3.810.000-Ft)
összegért, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a pályázatírási és - benyújtási feladatok
elvégzésével kapcsolatos vállalkozási szerződést aláírja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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134/2020. (X. 13.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.3-16 számú, újra nyitásra kerülő felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat pályázatírási és - benyújtási
feladatainak elvégzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések” című, TOP-2.1.3-16 számú, újra nyitásra kerülő pályázati
felhíváson „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat
előkészítési feladatain belül a pályázatírási és - benyújtási feladatok elvégzésével a KÖVIMET
Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) bízza meg 3.000.000-Ft + 27 % ÁFA (bruttó
3.810.000-Ft) összegért.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázatírási és - benyújtási feladatok elvégzésével
kapcsolatos vállalkozási szerződést aláírja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: A polgármester rendelkezése tiszteletdíjáról
Pap István Tibor polgármester: A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. §-ában foglaltak
alapján a testület a 2020. október 31.-ei alakuló ülésén bruttó 299.151,- Ft-ban, költségtérítését
bruttó 44.873,- Ft-ban határozta meg. Az alakuló ülésen írásban nyilatkozott arról, hogy a
tiszteletdíját nem kívánja felvenni, azt a mindenkori költségvetés tartalék előirányzatán helyezi
el. Ezt a testület akkor határozattal fogadta el. Ennek a tartaléknak az összege jelenleg 2 millió
Ft. Az eddigiekben a testület már döntött arról, hogy bizonyos tételek költségeinek a forrása a
tiszteletdíjból képzett tartalék. Korábban jelezte, hogy továbbra is társadalmi megbízatásban
kívánja ellátni polgármesteri feladatait, ellenben kéri a testületet, támogassa azon döntését,
hogy a tiszteletdíját 2020. november 1. napjától fel kívánja venni. Kéri, vegye tudomásul a
testület, hogy a tiszteletdíja a jövőben már nem növeli a tartalék előirányzatot. Az eddig
felhalmozott körülbelül 2 millió Ft továbbra is a rendelkezésre áll, annak felhasználásáról a
testület dönthet. Ezen döntése nem befolyásolja negatív irányba az önkormányzat
költségvetését, hiszen a tiszteletdíj minden hónapban számfejtésre került. Kéri a kérdéseket,
észrevételeket, véleményeket. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Magyar Tibor képviselő: A járulékokat eddig is meg kellett fizetnie az önkormányzatnak?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Igen, ez sem változik. A
céltartalék számlára az eddigiekben is a tiszteletdíj számfejtés utáni nettó összege került.
Magyar Tibor képviselő: Elhangzott, hogy a céltartalékon a polgármester tiszteletdíjából
képzett összegről a testület dönthet, ugyanakkor nincs döntési jogosultsága a testületnek abban,
hogy a polgármester hogyan rendelkezik a tiszteletdíjáról. Már korábban is jelezte, hogy a
képviselők részére is lehetne céltartalékot képezni annak érdekében, hogy különböző
juttatásokról, támogatásokról a képviselők maguk rendelkezhessenek. Már fordult a lakosság a
testület tagjaihoz különböző kérésekkel, de minden esetben el kellett utasítaniuk, mert a
képviselők nem rendelkeznek ilyen alappal.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A kérelmezőt ilyen
esetben tájékoztatni kell arról, hogy támogatás iránti igényével forduljon a képviselő11

testülethez, és amennyiben a testület helyt ad a kérelemnek, a támogatás forrásaként a testület
a polgármester tiszteletdíjából képzett céltartalékot jelölhetné meg. Így tett korábban például a
két helyi polgárőr szervezet is.
Pap István Tibor polgármester: A polgármester önálló döntése volt, hogy a testület által a
törvény alapján megállapított tiszteletdíját ne a saját számlájára utalja az önkormányzat, hanem
az az önkormányzat mindenkori költségvetésének céltartalék előirányzatát növelje. Attól a
döntésétől kezdődően a tartalék felhasználásáról a testület döntött. Egy év alatt 3,5 millió Ft-ot
képeztek a céltartalék számlán azzal, hogy nem a számlájára kérte a tiszteletdíját, és az afelett
történő rendelkezésről is lemondott. Bármely képviselő előterjeszthetett volna támogatásra
irányuló kérelmet, és a testület dönthetett volna arról, hogy támogatja-e a kérelmet a céltartalék
terhére, avagy sem. Ez az összeg jelentős mértékű, mintegy 2 millió Ft, és a testület rendelkezik
felette, nem pedig a polgármester. Mint ahogyan korábban már tájékoztatták a testületet, a
tiszteletdíjból képzett céltartalék tényleges bevétele az önkormányzatnak, felhasználása nem
csökkenti a költségvetési hiányt.
Magyar Tibor képviselő: Elmúlt ülésen arról tájékoztatták, hogy amennyiben ezen a címen
megtakarított összeg nem kerül felhasználásra év végéig, úgy az csökkenteni fogja a hiány
összegét.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A testület a 2020. szeptember 30. napján megtartott ülésének
jegyzőkönyve és hangfelvétele is azt igazolja, hogy arról lett tájékoztatva a testület, hogy a
polgármester számfejtés utáni nettó tiszteletdíja tényleges bevételt képez a költségvetésben,
amennyiben tartalék képződik abból év végéig, az nem csökkenti a költségvetési hiány
mértékét. Az olyan költségvetési előirányzat, mint például a rendezvénykeret, nem jelent
ténylegesen rendelkezésre álló összeget és amennyiben az nem kerül felhasználásra, csökkenti
a hiány összegét, vagy más kiadások teljesítésére kerül átcsoportosításra. A polgármester úr
tiszteletdíja ténylegesen rendelkezésre álló összeg, tartalékként jelentkezik a költségvetésben,
de csak azért, mert a polgármester úr úgy rendelkezett, hogy nem kívánja azt felvenni, az az
összeg a mindenkori költségvetés céltartalék előirányzatát növelte ezidáig.
Magyar Tibor képviselő: Ő nem így emlékszik. Emlékei szerint erre a kérdésére arról
tájékoztatták, hogy a tiszteletdíjból képzett tartalék ugyanúgy csökkenti a költségvetési hiányt,
mint a fel nem használt rendezvénykeret. Emellett arról is tájékoztatták, hogy a polgármester
tiszteletdíjához nincs semmi köze, arról a polgármester rendelkezhet.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A képviselő úr nem jól
emlékszik. A rendezvénykeret előirányzatként szerepel a költségvetésben, ez egy tervezett
kiadási összeg, nem ténylegesen rendelkezésre álló összeg, amely ha nem kerül év közben
felhasználásra, csökkenti a hiány mértékét.
Pap István Tibor polgármester: Jelenleg 2 millió Ft van ezen a címen a tartalék előirányzat
számlán. Az összeg felhasználásáról – ahogy eddig is – a testület dönt, nem a polgármester.
Javaslatot bármely képviselő tehet rá. Amennyiben 2020. évben nem rendelkezik arról a
testület, mire költi el ezt az összeget, úgy 2021. évben ugyanúgy rendelkezésre fog állni, még
akkor is dönthetnek arról, milyen célra használják fel.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Ez így van, a
megtakarított összeg pénzmaradványként fog szerepelni a következő évi költségvetésben.
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Pap István Tibor polgármester: A költségvetés tartalmaz olyan összegeket, amelyekkel
bevételként számolnak az év elején, ezért betervezésre kerül a költségvetésben, de ténylegesen
nem áll rendelkezésre. A tiszteletdíját ugyanakkor minden hónapban leutalja az Állam az
önkormányzatnak, és a járulékok megfizetését követően megmaradó pénzmennyiség a tartalék
összegét növeli.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztést és az elmondottakat illetően, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, bejelenti, hogy bár nem feltétlen
igényelné a téma, de mivel személyét érintő kérdésben kell a testületnek döntenie, szeretné
kérni kizárását a döntéshozatalból.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további észrevétele, kérdése, véleménye van,
azt tegye meg. Mivel további észrevétel, kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a testület Pap István Tibor polgármestert személyes érintettség miatt a polgármester
tiszteletdíjáról történő rendelkezés tudomásul vételéről szóló döntés idejére a döntéshozatalból
zárja ki, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
135/2020.(X.13.) kt. sz. határozat
Pap István Tibor polgármester döntéshozatalból történő kizárása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. tv. 49 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy döntött, hogy Pap
István Tibor polgármestert személyes érintettség miatt a polgármester tiszteletdíjáról történő
rendelkezés tudomásul vételéről szóló döntés idejére kizárja a döntéshozatalból.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye
meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
vegye tudomásul, hogy Pap István Tibor polgármester írásbeli rendelkezése alapján a
tiszteletdíját 2020. november 1.-jétől fel kívánja venni, ezen időponttól kezdődően a nettó,
számfejtés utáni tiszteletdíja már nem a mindenkori költségvetés tartalék előirányzatát növeli,
a 2020. október 31.-éig fel nem vett, a költségvetés tartalék előirányzatába került polgármesteri
tiszteletdíjat jelen rendelkezés nem érinti, az változatlanul rendelkezésre áll, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
136/2020. (X.13.) Kt. számú határozat
A polgármester rendelkezése a tiszteletdíjáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Pap István Tibor polgármester
írásbeli rendelkezése alapján a tiszteletdíját 2020. november 1.-jétől fel kívánja venni, ezen
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időponttól kezdődően a nettó, számfejtés utáni tiszteletdíja már nem a mindenkori költségvetés
tartalék előirányzatát növeli.
A 2020. október 31.-éig fel nem vett, a költségvetés tartalék előirányzatába került polgármesteri
tiszteletdíjat jelen rendelkezés nem érinti, az változatlanul rendelkezésre áll.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: folyamatában
6. napirendi pont: A TOP-2.1.3 csapadékvíz pályázatban részt vevő konzorciumi
partner támogatási előlegének rendezése
Pap István Tibor polgármester: Mint ismert, és mint ahogyan a 4. napirendi pont kapcsán
már említették, a TOP-2.1.3-15 azonosítószámú, „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” című pályázattól az önkormányzat forráshiányra hivatkozással elállt. E
projektben a Békés Megyei Önkormányzat konzorciumi partnerként projektmenedzseri
feladatokat látott el, és a pályázat előkészítése során költségei is keletkeztek. A pályázattól
történő elállás miatt a Békés Megyei Önkormányzat részére átutalt támogatási előleget is vissza
kellett fizetni az Államnak. A Békés Megyei Önkormányzat elnöke levélben kereste meg, hogy
a projektmenedzseri feladatok ellátásáért azokat a költségeket, amelyeket vissza kellett fizetni,
az önkormányzat térítse meg nekik. Kezdetben vitatta a kérés jogosságát, de egyértelmű és
tényszerű az a hivatkozás, hogy nem a Békés Megyei Önkormányzat hibájából következett be
a projekttől való elállás, hanem az önkormányzat döntött úgy, hogy visszaadja a pályázatot. A
Békés Megyei Önkormányzatnál e projekt kapcsán keletkező költség 2.874.567,- Ft, amely
visszafizetésre került a Magyar Államkincstár számlájára. A Békés Megyei Önkormányzat az
eddigiekben rendkívül sokat segített és vélhetően a jövőben is segíteni fog a TOP pályázatok
projektmenedzseri feladatai ellátásában, nagyon jó kapcsolat alakult ki a két önkormányzat
között. Ezen túlmenően Ők a kapcsolattartók az önkormányzat és az Irányító Hatóság között,
és a következő projektben is kérni fogják a segítségüket. Mindezek figyelembevételével
javasolja, hogy ne vitassák az összeg kifizetésének a jogosságát, azt vállalják fel, és fizessék ki
a Békés Megyei Önkormányzatnak a 2.874.567,- Ft-ot.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. (Az előterjesztés és melléklete
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a képviselő-testület a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003 azonosítószámú „Csapadékés belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű projekt kapcsán a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal támogatási előlegét térítse meg, azzal, hogy a 2.874.567,- forint
támogatási előleg megtérítésének a forrása az önkormányzat ingatlanértékesítéseiből befolyt
bevétele, a céltartalék számla, és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az összeg
átutalásáról mihamarabb gondoskodjon, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
137/2020. (X. 13.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.3 csapadékvíz pályázatban részt vevő konzorciumi partner támogatási
előlegének rendezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003
azonosítószámú „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű projekt
kapcsán a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal támogatási előlegét megtéríti.
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A 2.874.567,- forint támogatási előleg megtérítésének a forrása az önkormányzat
ingatlanértékesítéseiből befolyt bevétele, a céltartalék számla.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az összeg átutalásáról mihamarabb gondoskodjon.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerűen
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen kérdése, bejelentenivalója van, azt
tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A testület döntött a Békés Megyei Önkormányzatnak a
projektmenedzseri feladatok ellátásáért járó összeg visszatérítéséről. A határozati javaslat
értelmében a kifizetendő összeg forrása az ingatlanértékesítésekből befolyt bevétel. Az
ingatlanértékesítésekből befolyó összeg fedezni fogja a Békés Megyei Önkormányzatnak
fizetendő összeget?
Pap István Tibor polgármester: A 2020. szeptember 30.-ai ülésen döntött a testület a 620/18
hrsz-ú ingatlannak Borsós Károly vállalkozó részére történő értékesítésről, mely ingatlan
vételára 1.400.000,- Ft + ÁFA. Ezen ingatlanértékesítés adásvételi szerződését a napokban írta
alá. Jelen ülésen pedig a 835/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítését határozta el a testület bruttó
5.080.000,- Ft értékben. Ezen ingatlanok értékesítéséből befolyó összeg bőségesen fedezi a
Békés Megyei Önkormányzatnak fizetendő összeget.
Magyar Tibor képviselő: A Szilágyi Zsolt részére értékesítendő ingatlan vételára azonban
csökkenni fog az általa az önkormányzat megbízásából végzett munkadíj összegével.
Pap István Tibor polgármester: Nem tudják, hogy a Szilágyi Zsolt által végzett munka mikor
teljesül, sőt jelenleg még azt sem, hogy milyen mértékű munkát fog elvégezni, és annak
mekkora lesz a munkadíja. Ugyanakkor várható további ingatlanok értékesítése, és a korábbi
ingatlanok értékesítéséből befolyt összegből is van még tartalék.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a nyílt ülésen további kérdése, bejelentenivalója
van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
felkérte Fekete Attila és Hegedűs Béla Tibor képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az
ülésen való részvételt, és az ülést – 1440 órakor – berekesztette.
K. m. f.
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