Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2020.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2020. október 28. napján – 1410 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor,
Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán alpolgármester
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
Meghívottak: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője, Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás
állomásfőnök-helyettese, Kocsárdiné Járási Erika védőnő, Bálint Bettina védőnő
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Tisztelt megjelenteket. Külön köszöntötte Tóth
Zsoltot, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának vezetőjét, Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnőket.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Jeszenka
Zoltán alpolgármester úr jelezte távolmaradását.
Az előzetesen megküldött napirendi pontok megvitatását javasolja azzal a kiegészítéssel, hogy
12. napirendi pontként kéri megtárgyalni az utólagosan megküldött 2021. évi közvilágítás
ellátására villamos energia beszerzéséről szóló előterjesztést.
A kiegészítéssel javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
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
6. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
8. A Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről
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9. A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 790/5
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
10. A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületből való
kilépés
11. Pályázati lehetőség önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók
felszámolására
12. 2021. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: 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, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma
Pap István Tibor polgármester: A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program a
Kárpát-medencei magyar gazdálkodók összefogásával megvalósuló program. A programot
2011. évben Pécsen indították el, amely évben 10 tonna búzát adtak össze a gazdák. 2020. évben
már 800 tonna búzát ajánlottak fel. Az adományozók köre kibővült a határon túli gazdákkal is,
így a program kiterjedt a Nagy-Magyarország területére is. A program vezetését a Magyarok
Kenyere Alapítvány végzi, amelyhez főszervezőként csatlakozott a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége (a MAGOSZ), és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Békés
megyei gazdák az ország megyéi közül a 2. legtöbb búzát adományozták. A búzák
gyűjtőpontokra kerülnek, majd a malmokban megőrlik azokat és liszt formájában kerülnek a
rászoruló magyar gyermekeket, hátrányos helyzetű családokat segítő szervezetekhez. A térség
programzáró sajtótájékoztatójára Mezőhegyesen, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
(a továbbiakban: Ménesbirtok) székhelyén került sor, amelyen Győrffy Balázs, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke, Jakab István, a MAGOSZ elnöke, a Magyar Országgyűlés
alelnöke, Dr. Lázár János kormánybiztos, Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott, és Pap István Tibor, Mezőhegyes Város Polgármestere volt jelen. A
sajtótájékoztató a koronavírus helyzetre tekintettel szűk körben került megrendezésre. Ezen
rendezvényen került sor az adományok megyei átadására. Az adománylevelek átadására
korábban ünnepélyes keretek között, személyesen került sor, a járványhelyzet miatt azonban ez
elmaradt. Mezőhegyes is részese a programnak azáltal, hogy egyrészről a Ménesbirtok is
jelentős mértékű búzát adományozott, másrészről két helyi szervezet is részesült az
adományból. A sajtótájékoztató alkalmával polgármesterként átvette a két adományozó levelet,
amelyet jelen testületi ülésen szeretne továbbadni a két helyi szervezet képviselőjének. Tarkó
Gábor Úrnak, a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának, és
Krcsméri Tibor Úrnak, a József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti
Iskola pedagógusának. Mind a József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány, mind a
Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány 824-824 kg lisztadományban részesült a program
részeként. Az adományból a két iskola rászoruló diákjai részesülhetnek. Felkéri a képviselő
urakat, hogy az adományleveleket vegyék át.
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Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
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:
138/2020.(X.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 34/2020., 63/2020., 70/2020., 73/2020., 81/2020.,
83/2020., 90/2020., 101/2020., 116/2020., 117/2020., 118/2020. Kt. sz. nyílt ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatásáról
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Tóth Zsolt Urat, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának (a továbbiakban: Foglalkoztatási
Osztály) vezetőjét, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatóját illetően, azt tegye meg.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: Köszönti a képviselő-testületet, a jelenlévőket.
Nagyvonalakban ismerteti a Munkaügyi Központ által elkészített tájékoztatót, majd azt
követően válaszol a felmerülő kérdésekre.
A foglalkoztatáspolitikai irányelvek minden évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által kerülnek meghatározásra. Ezen irányelvek közül a Foglalkoztatási Osztályra irányadó
feladatok: munkaerőhiány kezelése; munkaerő tartalék felkutatása; ifjúsági garanciaprogramba
bevonható nem dolgozó és nem tanuló fiatalok felkutatása, integrációja; a tartós
munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése; foglalkoztatás javításban érdekelt helyi, térségi
szervezetek közötti együttműködésben történő szerepvállalás; különböző álláskeresési
ellátások és szolgáltatások nyújtása. 2020. márciusában ezen irányelveket a koronavírus okozta
járványügyi veszélyhelyzet felülírta, és új prioritások kerültek meghatározásra, elsősorban
különböző gazdaságvédelmi támogatásoknak a kezelése, működtetése, és a rászorulóknak való
nyújtása, az álláskeresők újbóli elhelyezkedésének segítése, vállalati kapcsolattartás erősítése,
a támogatások hatékony felhasználása, szükség esetén a közfoglalkoztatás megerősítése,
vállalkozóvá válás támogatása, képzések újraindítása. Mezőhegyesen a regisztrált álláskeresők
számát ábrázoló diagram jól mutatja, hogy a szezonális foglalkoztatás november havi
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megszűnésével, megnő az álláskeresők száma. Az álláskeresők számának növekedése normál
esetben április hónapra megáll, és csökkenés tapasztalható, ellenben az idei évben a
járványhelyzet miatt az álláskeresők száma nem csökkent. Hozzávetőlegesen 20 %-kal
emelkedett a járványhelyzetnek köszönhetően az álláskeresők száma, a korábbi évekhez képest.
Ez a tendencia az egész térségre jellemző, tehát az álláskeresők száma március-április hónaptól
kezdődően jelentős mértékben megemelkedett, amely növekedés egészen július hónapig
kitartott. A gazdaságvédelmi támogatásoknak is köszönhetően csökkenő tendencia
tapasztalható az álláskeresők számát illetően, de továbbra is a tervezetthez képest 15 %-os
eltérést mutat. Az álláskeresők nemek szerinti megoszlásában az előző évekhez képest nem
tapasztalható eltérés. Az életkor szerinti megoszlás is jól mutatja, hogy Mezőhegyesen – sok
más településhez hasonlóan – a népesség elöregedése fokozódik. Az előző évek
adatszolgáltatását összehasonlítva megnőtt a 45 év feletti álláskeresők száma, ezen belül
különösen az 55 év felettieké. Az álláskeresők aránya az iskolai végzettség szerinti megoszlás
alapján nem változott a korábbi évekhez képest. A Foglalkoztatási Osztály hozzávetőlegesen
70 mezőhegyesi munkáltatóval áll kapcsolatban, amely évenkénti legalább egy
kapcsolatfelvételt jelent, de vannak olyan munkáltatók, akikkel napi kapcsolatban vannak.
Különös figyelmet fordítanak a Ménesbirtok, a település legnagyobb foglalkoztatójának
igényeire. Az érdeklődő munkáltatóknak tájékoztatást nyújtanak a foglalkoztatással
kapcsolatos információkról. A település számára a legnagyobb volumenű támogatási forma a
közfoglalkoztatás. 2020. évben 3 fő programelem indult. Ezek a mezőgazdasági program, a
szociális jellegű program, és a helyi sajátosságokra épülő program. Ezen programok
eszközigényeit, dologi kiadásait, illetve a programban résztvevők bér- és bérjellegű járulékait
finanszírozzák a Belügyminisztérium támogatásával. A hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatásban azok a tevékenységek szerepelnek, amelyek Mezőhegyes
vonatkozásában az Általános Művelődési Központ tevékenységéhez köthetők. A
közfoglalkoztatási keretösszeg adott, de azon belül időszakosan változás léphet fel. A
meghatározott létszámot ugyanakkor túllépni nem lehet. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó
GINOP és TOP támogatási formákat az aktuális pandémiás helyzethez igazodva határozták
meg. 2020. évben 9 mezőhegyesi munkáltató kért és kapott 9 fő foglalkoztatásának
elősegítésére GINOP vagy TOP forrású támogatást, illetve 4 mezőhegyesi álláskereső részesült
támogatásban vállalkozása elindításához. A veszélyhelyzet a munkaerőpiaci képzéseket sújtotta
leghátrányosabb mértékben, a képzések sajnálatos módon a veszélyhelyzet idején
meghiúsultak. Rendkívül kevés képzést tudtak megvalósítani az egész térségre nézve. Március
hónapban az addig elindult képzések felfüggesztésére került sor, újabb képzések pedig azóta
sem indultak. Ez utóbbi oka a veszélyhelyzet mellett, hogy 2021. évtől teljes mértékben
átalakításra kerül a felnőttképzési rendszer. A felnőttképzési rendszer átalakítása érinti a
Foglalkoztatási Osztályt is. Amíg nem ismert, hogy milyen képzés megszervezéséhez lesz
jogosultságuk, lehetőségük az álláskeresők számára, addig nem indítanak új képzéseket. Ennek
következtében rendkívül alacsony lett a Foglalkoztatási Osztály képzéseinek száma.
Mezőhegyes vonatkozásában egy olyan képzés van, amely egy komoly csoportot érint, és
amelyet sikerült elindítani a múlt hét folyamán. Ez a képzés a GINOP-6.1.1 azonosító számú,
az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése, amelynek keretében 12 fő
részesülhet zöldterületi kisgép-üzemeltető képzésben.
A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása nem a Foglalkoztatási Osztály
feladatkörében valósul meg. A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek
a Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály hatáskörébe tartoznak. Ezen osztály foglalkoztatási
rehabilitációs munkatársa kihelyezett ügyfélfogadást tart minden páros hét hétfői napján a
mezőkovácsházai Foglalkoztatási Osztály épületében. A Foglalkoztatási Osztály
nyilvántartásában szereplő megváltozott munkaképességű személyt ugyanolyan jogok és
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kötelezettségek illetik meg, mint bármely más álláskeresőt, de a munkaközvetítés során
figyelembe kell venniük az illető egészségi állapotát.
Tarkó Gábor képviselő: A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a
nehézségek ellenére évek óta foglalkozik a felnőttképzéssel. Legutóbb a Gyomaendrődi
Bethlen Gábor Szakképző Iskolával konzorciumban egy pályázat keretén belül valósítottak
meg felnőttképzést. Jelenleg az iskola piaci alapon szervez felnőttképzést. Azon szakmákat
igyekeznek ilyen formában oktatni, amelyeket az új szakképzési törvény kivett az alapképzések
közül, és ezáltal iskolarendszer keretében sem oktathatják ezeket a szakmákat. Ilyen, az iskola
szempontjából nagyon fontos szakma például a belovagló, a patkoló kovács, és a
mezőgazdasági gépjavító. A tanfolyam díját a résztvevők térítik meg. 2021. évtől azonban nem
oktathatják ezen szakmákat sem. Az egész felnőttképzési rendszert kiszámíthatatlannak tartja.
Jelenleg milyen támogatott képzésekre van lehetőség? Vannak-e irányelvek a felnőttképzéssel
kapcsolatosan, tekintettel arra, hogy a szakképző iskola részéről elvárásként jelentkezik – és a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságról szóló 2016. XCI. törvény is kimondja – hogy a piaci
igényekhez igazodó felnőttképzéssel is foglalkoznia kell?
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: A felnőttképzés nem tartozik a Foglalkoztatási Osztály
hatáskörébe. A Foglalkoztatási Osztály által biztosított felnőttképzéseket sem ők határozzák
meg, hanem az a Békés Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához tartozó feladat.
A Főosztály szervezi és tervezi meg az egész megyére vonatkozó felnőttképzést. A
nyilvántartott álláskeresőknek a Főosztály által összeállított képzési listából kínálnak fel
képzési lehetőségeket. Mivel 2021. évtől a felnőttképzést teljesen új alapra helyezik, nem tudja,
hogy a Foglalkoztatási Osztály milyen képzéseket ajánlhat az álláskeresőknek, milyen képzési
típusokkal foglalkozhat.
Kovács István képviselő: A tájékoztató utal arra, hogy az előző évekhez képest megnőtt a 45
év feletti álláskeresők száma. Sajnálatos tény, hogy a település átlagéletkora folyamatosan nő.
Ezzel együtt nő azok száma is, akik segítségre szorulnak, akár települési támogatás formájában,
akár az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások formájában. A szociális jellegű
programban meghatározásra került 13 fő. Amennyiben többletigény jelentkezik például az
Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásaira, és azokat a jelenlegi létszámmal nem tudják ellátni,
van-e lehetőség arra, hogy a szociális jellegű programban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak
számát megnöveljék?
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: A Közmunkaprogram szociális jellegű programja nem
a szociális szolgáltatások ellátására irányuló program. A Start Közmunkaprogram egyik gyűjtő
programeleme, amelybe beletartozik többek között a települési belterületi és külterületi utak,
illegális hulladéklerakók felszámolása, vízelvezető árkok tisztítása, energiaforrásként
hasznosítható bionövény termesztése. A program tehát nem a klasszikus szociális ellátásokra
vonatkozó program. Ebben a programban a képviselő úr által említett problémára nincs
megoldás, de van más lehetőség. A hosszú távú közfoglalkoztatási programban van lehetőség
szociális feladatot ellátó személyek foglalkoztatására, amennyiben a településen megnő a
szociális ellátáshoz kapcsolódó tevékenység iránti igény. A korábbi években a hosszú távú
közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak teljes bér- és járulék költségét tudta
finanszírozni a Foglalkoztatási Osztály.
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Pap István Tibor polgármester: Amennyiben erre sor kerül és ilyen igénnyel fordulnak a
Foglalkoztatási Osztály felé, az rövid időn belül teljesíthető? A járványügyi helyzet miatt
Mezőhegyes is kerülhet olyan helyzetbe, hogy drasztikusan megnő az ellátottak száma, és a
szociális ellátórendszert a jelenlegi létszámmal nem tudják megfelelőképpen működtetni és
szükség lenne több szociális területen dolgozó szakemberre.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: Úgy véli, hogy a rendelkezésre álló forrásokat
felhasználva, a Főosztály tartalékait igénybe véve, 7-10 napon belül tudnak segítséget nyújtani.
Ezen idő alatt a szükséges adminisztrációs folyamatot véghez tudják vinni, és a szükséges
létszámot fel tudják kutatni.
Pap István Tibor polgármester: Októbertől decemberig volt a legkevesebb álláskereső, utána
nőtt a számuk, ezt az atipikus eltérést a koronavírus járvány idézte elő.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: Jellemzően elsősorban nem azon álláskeresők száma
növekedett meg, akik a településen dolgoznak, hanem a település vonzáskörzetében lévő
nagyobb településeken dolgozók lettek álláskeresők, akik nagyobb méretű ipari üzemekben
dolgoztak, ahol jelentős mértékű elbocsájtásokra került sor. A veszélyhelyzet miatti szigorú
intézkedések elsősorban a szolgáltatást nyújtó és kereskedelmi egységeket, a vendéglátást
érintették súlyosan.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Békés Megyei
Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a
munkanélküliség alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásáról szóló tájékoztatóját, 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:
139/2020. (X.28.) Kt. számú határozata
A Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának a munkanélküliség alakulásáról,
az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról szóló
tájékoztatóját.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont: A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának
tájékoztatója az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről
és elképzelésekről
Pap István Tibor polgármester: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
telefonon jelezte, hogy a mai ülésen nem tud jelen lenni, és gondoskodik arról, hogy felettese,
vagy helyettese részt tudjon venni az ülésen. Ezidáig az állomásfőnök helyettese nem érkezett
meg. A Magyar Államvasutak Pályavasúti Területi Igazgatósága által készített tájékoztató
részletes, mindenre kiterjedő, azzal kapcsolatosan két észrevételt kíván tenni.
2020. évben a járványügyi vészhelyzet miatt előzetes egyeztetés nélkül bevezetett
„járványügyi” menetrend nagy felháborodást váltott ki az utazók körében, hiszen viszonylag
sok járatot megszüntetett a MÁV. Többen megkeresték panasszal élve a járatok megszüntetése
miatt. A rendelkezésére álló információk birtokában írt levelet a MÁV Zrt-nek, az Innovációs
és Technológiai Minisztériumnak, a MÁV-START Zrt-nek, illetve a budapesti és szegedi
székhelyű vasutas szakszervezetnek. Vélhetően több település és szakmai szervezet is jelezte a
problémát. Ezen szervek válaszlevelükben biztosították arról, hogy a járatok megszüntetése a
járványügyi veszélyhelyzet idejére szól, azok a veszélyhelyzet megszűnésével visszaállításra
kerülnek. 2020. július 1. napjától – egy-két járat kivételével – visszaállt az eredeti közlekedési
rend a vasútnál.
A beszámoló kitér arra, hogy tervezik a Mezőhegyesi Vasútállomás épületének a felújítását. Az
állomásfőnök tájékoztatása szerint a tervezés folyamatban van, és reális esély van arra, hogy
2021. évben megkezdődik a kivitelezés. A felújítás az állomás épületét és környezetét érinti.
Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A korábbi testületi ciklus alatt a beszámoló kapcsán több ízben is
felmerült a Kossuth utcai vasúti átjárónál gyalogos átkelőhely kiépítésének a szükségessége.
Több ízben is kaptak ígéretet arra, hogy szorgalmazni fogják a gyalogos átkelőhely megépítését.
Rendkívül nagy szükség lenne a gyalogos átkelőhely kiépítésére, mert ebben a formában az
átkelés nagyon balesetveszélyes a gyalogosok számára.
Pap István Tibor polgármester: Krcsméri Tibor képviselő úr észrevételét jelezni fogja az
állomásfőnök úrnak.
A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Magyar Államvasutak
Zrt. Mezőhegyesi Vasútállomásának az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési
lehetőségekről és elképzelésekről szóló tájékoztatóját, 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 határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
140/2020. (X.28.) Kt. számú határozata
A Magyar Államvasutak Zrt. Mezőhegyesi Vasútállomásának tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államvasutak Zrt. Mezőhegyesi
Vasútállomásának az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és
elképzelésekről szóló tájékoztatóját.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2018.-2019. évi
tevékenységükről
Pap István Tibor polgármester: Felkéri az önkormányzat védőnőit, amennyiben
kiegészítenivalójuk van a tájékoztatót illetően, azt tegyék meg.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A tájékoztató részletesen tartalmazza a 2018-2019. évi
tevékenységüket. Szóbeli kiegészítést esetlegesen a 2020. évi munkájukról tudna tenni.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatót, az rendkívül részletes, mindenre
kiterjedő. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő: A születésszám az idei évben elérheti a 30 főt?
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A jelenlegi információk alapján sajnos nem. Elképzelhető
azonban a születésszám emelkedése, mert az olcsó lakások és a szociálpolitikai kedvezmények
miatt nagymértékű a bevándorlás. Ugyanakkor az elvándorlás a másik oldalra is billentheti a
születésszámot.
Krcsméri Tibor képviselő: A tájékoztató a védőnői szolgáltatás minőségének emelése
érdekében kitér az épület műszaki hiányosságaira és fejlesztési elképzelésekre is, a
hiányosságok megszüntetését és a fejlesztések megvalósítását a védőnők nagyon
szorgalmazzák. Milyen lehetőségei vannak ezekre vonatkozóan az önkormányzatnak? Mekkora
költséget ölelnének fel ezek a fejlesztések?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A jelzett hiányosságokat fel kell
mérni és a fejlesztési elképzeléseket meg kell vizsgálni, komolyabb felmérésre van szükség.
Amennyiben ez megtörténik, és reális esély van azok megvalósítására, úgy annak költségét az
önkormányzat 2021. évi költségvetésbe be kell építeni.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Rendkívül nagy szükség lenne egy fedett babakocsi
tárolóra, hiszen a védőnői szolgálat mellett a gyermekorvosi rendelőbe is rendszeresen jönnek
a kismamák babakocsival és nem tudják fedett helyen elhelyezni azokat. Esős idő esetén a
babakocsik a szabad ég alatt áznak. A koronavírus járványra tekintettel jelenleg egyidőben egy
gyermekkel látogathatják a védőnői szolgálatot, így nincs probléma a babakocsi tárolásával,
mert a védőnői szolgálat zárt előterében el tudják azt helyezni. A védőnői szolgálatnak helyt
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adó Hild János utca 5. szám alatti épület a TOP pályázat keretében felújításra, átalakításra
került. Az átalakítással kialakításra került egy közel 30 m2-es védőnői rendelő, ezáltal megszűnt
az a kisebb méretű helyiség, ahol a nőgyógyászati méhnyakszűréseket végezték. A
nőgyógyászati méhnyakszűrést jelenleg a védőnői rendelőben végzik, amely helyiség nem
feltétlenül alkalmas a vizsgálat elvégzésére. Míg korábban egy kisebb helyen történt meg a
vizsgálat, az egyéni igényekhez igazodóan, egy bensőségesebb környezetet tudtak biztosítani,
jelenleg a rendelő egy paravánnal elválasztott részén tudják ezt megtenni. A volt vizsgáló
helyiségből egy újabb felnőtt mosdó kerül kialakításra, ugyanakkor gyermekek által
használható mosdó nincs az épületben. A felújítással egy korszerűbb és szebb védőnői szolgálat
jött létre, de – meglátása szerint – nem mondható praktikusnak, és jobbnak.
Pap István Tibor polgármester: A hiányosságokra tett észrevételt és a fejlesztésre irányuló
javaslatokat napirenden tartják. Mivel a jövő évi költségvetés tervezésének az időszakában
vannak, így a legjobbkor érkeztek az észrevételek és a javaslatok.
A születésszámok kedvezőtlenül alakultak, és ez nehéz helyzetet teremt a településre nézve.
Súlyos probléma a település lakosságszámának a csökkenése és a rendkívül alacsony
születésszám is. A kedvező lakásárak és a szociálpolitikai kedvezmények miatt nagy a
bevándorlás, ugyanakkor a munkahelykeresés miatt nagy az elvándorlás a fiatalok, illetve a
szülőképes korú lakosság körében, amely nem pozitív irányú változás a város szempontjából.
Érvényesül a CSOK hatása, hiszen több lakást vásárolnak a családok, ugyanakkor nő az etnikai
kisebbségek száma.
Magyar Tibor képviselő: Köszöni a részletes, mindenre kiterjedő védőnői beszámolót. Az
utóbbi időben nagymértékben megnőtt az olyan bevándorlók száma, akik jellemzően a
segélyekből élnek. A házi gyermekorvosi- és védőnői rendelőnél a felújítással megszűnt a
korábbi babakocsi- és kerékpártároló. Fedett babakocsi tárolóra rendkívül nagy szükség lenne.
A legtöbben babakocsival jutnak el a rendelőbe és a rossz idő közeledtével sürgős lenne
kialakítani egy kisebb költségvetésű tárolót. Nem feltétlenül kellene várni a jövő évre, hiszen
itt van a rossz idő, esőben-hóban nem hagyhatják ázni a babakocsikat. Ez olyan feladat,
amellyel nem lenne célszerű várni, míg a többi fejlesztési elképzelés várathat magára.
Pap István Tibor polgármester: Megvizsgálják, milyen lehetőségeik vannak a babakocsi
tároló kialakítását illetően, és igyekeznek rövid időn belül megoldást találni arra.
A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A tájékoztató a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal
fogadja el az önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2018-2019. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót, 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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141/2020. (X.28.) Kt. számú határozata
Tájékoztató a 2018-2019. évi védőnői tevékenységről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2018-2019. évi tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A beszámolóban kitértek a 2019. év őszén indult
kezdeményezésre, amelynek keretében az az évben született gyermekek tiszteletére egy-egy fát
ültettek a Kossuth utcában. Jó lenne, ha ez a kezdeményezés folytatható és fenntartható lenne
bármilyen maradandó formában. Figyelemmel arra, hogy drága a fa és jelentős mértékben
érintené a költségvetést, nem feltétlenül lenne muszáj fát ültetni, más formában is folytathatnák
a kezdeményezést. Mezőhegyesnek gyönyörű parkjai vannak, ellenben a virágosítás nem
jellemző, ezért akár virágültetésben is lehet gondolkodni.
Pap István Tibor polgármester: Ez egy szép kezdeményezés volt, és jó a javaslat, miszerint
folytassák ezt a kezdeményezést. Megkezdték a város parkjainak felmérését, és már a felmérés
is milliós nagyságrendet ölel fel. Szakemberek segítségével kívánják a felmérést elvégeztetni
és javaslatukra helyreállítani a város parkjait. A felmérés eredményeképpen lehetne újra
napirendre tűzni a kérdést, mert egy koncepció mentén igyekeznek majd a város parkjait rendbe
tenni. A virágosítás ötletét támogatja.
A babazászló kihelyezésére irányuló elképzelést is támogatja. A védőnők az elsők között
értesülnek a gyermek megszületéséről, így naprakészen tudnák kezelni a babazászló kérdését.
A védőnők felajánlását örömmel veszi, és úgy véli, élni kell ezzel a lehetőséggel. A testületnek
erről nem kell határozattal döntenie.
4. napirendi pont: Gáspár Tamás gyepmester beszámolója a 2019. évi tevékenységéről,
az elhullott állatok elszállításáról
Pap István Tibor polgármester: Gáspár Tamás gyepmester beszámolója rövid, könnyen
áttekinthető. A meghívóval megküldött testületi anyagban a gyepmester tájékoztatója a 2020.
évre irányult, majd utólagosan megküldte a 2019. évre vonatkozó adatokat is. A tájékoztatót a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: A 2020. évi tájékoztató alapján 1125 kilogramm állati eredetű hulladékot,
mellékterméket szállított el 285 helyszínről. Ebből az következik, hogy alkalmanként,
helyszínenként 4 kilogramm állati eredetű hulladék került elszállításra. Megítélése szerint kevés
ez a mennyiség egy-egy alkalmat figyelembe véve.
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Pap István Tibor polgármester: Egyetért a képviselő úrral. Nem igazán életszerű az, hogy
átlagosan 4 kilogramm mennyiségű állati eredetű hulladék kerül elszállításra egy-egy
helyszínről.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A gyepmesteri szolgálat kötelező önkormányzati feladat lett
közel 20 évvel ezelőtt. Akkor eseti, vagy átalánydíjas elszámolás volt? Melyik éri meg jobban
az önkormányzatnak? Vannak-e statisztikák erre vonatkozóan?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Jelenleg az önkormányzat havi átalánydíjat fizet, nem pedig az
elszállított állati eredetű hulladék mennyisége, vagy a befogott ebek darabszáma után. A
lakosság részéről nincs panasz a gyepmester munkájára, jelzés esetén rövid időn belül elszállítja
a hulladékot, és ha szükséges naponta több alkalommal is. Számításaik alapján lényegesen
nagyobb költséget ölelne fel a szolgáltatás, ha mennyiség és kiszállás után fizetnének. Az ebek
befogása iránti jelzés esetén például nem minden esetben sikerül elsőre befognia a
gyepmesternek az ebet, így abban az esetben, ha esetenkénti díjat fizetne az önkormányzat,
lényegesen nagyobb költséget jelentene.
Kovács István képviselő: Saját tapasztalata alapján a gyepmester jól végzi a munkáját, a jelzést
követően rövid időn belül elszállítja az állati eredetű hulladékot, vagy befogja az ebeket.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, jelezzék a gyepmesternek, hogy a jövőben az
eddigieknél részletesebb beszámolót készítsen. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a
tájékoztatóval kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Gáspár Tamás
gyepmester által beterjesztett 2019-2020. évi tevékenységéről és az elhullott állatok
elszállításáról 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:
142/2020. (X.28.) Kt. számú határozata
Gáspár Tamás beszámolójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja a Gáspár Tamás gyepmester által beterjesztett
2019-2020. évi tevékenységéről és az elhullott állatok elszállításáról szóló beszámolót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnök-helyettese – 14 óra 57 perckor
megérkezett a testületi ülésre.
Pap István Tibor polgármester: Köszönti az ülésen Varga Péter urat, a Mezőhegyesi
Vasútállomás állomásfőnök-helyettesét. Tájékoztatja állomásfőnök-helyettes urat, hogy a
testület elfogadta a Magyar Államvasutak Zrt. Mezőhegyesi Vasútállomásának tájékoztatóját.
A napirendi pont kapcsán azonban kérdések merültek fel, ezért az 5. napirendi pont
megtárgyalását követően visszatérnek a Magyar Államvasutak Zrt. Mezőhegyesi
Vasútállomásának tájékoztatójára és a felmerülő kérdéseket megvitatják.
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5. napirendi pont: Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
jelenlegi helyzetéről
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Tarkó Gábor képviselő urat, a Települési Értéktár
Bizottság elnökét, amennyiben kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő, a Települési Értéktár Bizottság elnöke: A Települési Értéktár
Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakulása óta eltelt időszakban végzett
tevékenységéről, munkájáról készült a beszámoló annak érdekében, hogy az új testületi tagok
is megismerhessék a Bizottság munkáját. Szívesen venné, ha önként részt vállalnának a
Bizottság munkájából, mert a bizottság jelenlegi tagjai közül sokan inaktívak. Az elmúlt
években – elsősorban felkérésre – nagyon sok előadást tartott – fórumokon, konferenciákon –
a Bizottság elnökeként Mezőhegyes értékeiről. Ezek a felkérések a koronavírus járvány miatt
az idei évben elmaradtak, a Megyenap sem került a szokásos formában megrendezésre, és az
előző években Békés Megye több településén megrendezett értéktár konferenciák is
elmaradtak. Elmondható, hogy rendkívül sok értéke van a városnak, amelyekre méltán büszkék
lehetnek. Több helyi értéke, megyei értéke, illetve egy nemzeti értéke is van Mezőhegyesnek,
de még messze nincs kiaknázva az a potenciál, amely a helyi műemlékekben és
hagyományokban rejlik. Fontosnak tartja, hogy a jövőben több fiatalabb és aktívabb tag
bevonásával kibővítsék az értéktári munkát. Nincs akkora hozadéka az értéktári munkának,
mint amelyet vártak tőle, de az elismertség, a versenyeken elért eredmények mindenben
kárpótolják azt a rengeteg munkát, amelyet belefektettek. Több kisebb településhez mérten
sokat foglalkoztak ezzel a munkával is.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság,
valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is véleményezte. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A tájékoztató rendkívül részletes, mindenre kiterjedő és pontos képet ad a Bizottság
munkájáról, és teljeskörű képet mutat a mezőhegyesi értékekről. Sajnálattal tapasztalta, hogy
Nagy György Tamás idegenforgalmi menedzser kilépett a Bizottságból, hiszen ő egy rendkívül
értékes és hasznos tagja volt a Bizottságnak, nagyon nagy szükség lett volna a jövőben is a
munkájára. Sajnálattal vette tudomásul az Országzászló megvalósításának az elvetését is. Egy
rendkívül tartalmas és látványos szakmai anyagot készítettek az ezzel foglalkozó szakemberek.
Egy különleges és látványos emlékmű lett volna. Az Országzászlót jelképező emlékművet vagy
emlékhelyet nem lehetne más formában, kisebb költségvetéssel megvalósítani?
A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Tarkó Gábor képviselő, a Települési Értéktár Bizottság elnöke, a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság elnöke: Az Értéktár Bizottság tagjai nevében köszöni az elismerést. Az
Országzászló megvalósítására a város főépítészével, Katona András úrral próbáltak megoldást
találni. Az emlékmű elkészítésére több ajánlatot is kértek, mert úgy véli, hogy a közel 70 millió
Ft-os költségvetés rendkívül túlzó az emlékmű elkészítésére. Vannak olyan túlárazott
költségvetési tételek, az emlékműre vonatkozóan, amelyek megversenyeztetve vélhetően
kevesebbe kerülnének. Vannak rendkívül drága és egyben vitatható közműkiváltási tételek is.
Ez ügyben is igyekeztek eljárni, de sikertelenül. Ígéretéhez híven, amennyiben az idei évben
nem kezdik el az Országzászló kivitelezési munkálatait, úgy a megvalósításra felajánlott
adományt – közel 1 millió Ft-ot – visszatérítik a felajánlók részére. A felajánlók közül többen
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javasolták, hogy építsenek ki egy kisebb költségvetésű emlékhelyet, amellyel nem ért egyet,
hiszen az nagyon távoli lenne az általuk megálmodott emlékműtől. Lehetne faragni a
költségeken azzal is, hogy más építőanyagot használnak az egyes elemek kiépítésénél, de még
az sem csökkentené annyival a költségvetést. A főépítész úr is egyetértett abban, hogy az lenne
jó, ha az eredetileg eltervezett emlékmű, az eredetileg megálmodott építési anyagok
felhasználásával valósulna meg, és nem szeretnék, ha nem odaillő és nem autentikus elemekből
valósulna meg az emlékmű.
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolta a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el Tarkó Gábor, Mezőhegyes Város
Települési Értéktár Bizottságának elnöke által beterjesztett, a Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottsága megalakulása óta eltelt időszakban végzett munkájáról, tevékenységéről és
eredményeiről 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:
143/2020. (X.28.) Kt. számú határozata
Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottság beszámolójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadja Tarkó Gábor, Mezőhegyes Város Települési
Értéktár Bizottságának elnöke által beterjesztett, a Mezőhegyes Város Települési Értéktár
Bizottsága megalakulása óta eltelt időszakban végzett munkájáról, tevékenységéről és
eredményeiről szóló beszámolót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának
tájékoztatója az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről
és elképzelésekről
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a napirendet illetően,
azt tegye meg Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnök-helyettese felé.
Krcsméri Tibor képviselő: Évek óta felmerülő probléma, hogy a Kossuth utcai vasúti átjáró
mellett nincs kiépítve gyalogos átkelőhely, csupán a közúti átjárás biztosított. Minden évben
hangsúlyozza a gyalogos átkelőhely kiépítésének a szükségességét, és több ízben kaptak
ígéretet arra, hogy szorgalmazni fogják a gyalogos átkelőhely megépítését. Jelenleg az átkelés
nagyon balesetveszélyes a gyalogosok számára. Van-e előrelépés az ügyben? Milyen
intézkedések történtek a gyalogos átkelőhely kiépítése érdekében?
Kovács István képviselő – 1506 órakor – elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a
testület határozatképességét.
Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnök-helyettese: Évente kettő-három
vasúti átjáró felújítására van lehetőségük. A Kossuth utcai vasúti átjáró közúti részének a
felújítása a korábbi években megtörtént. A problémát jelezték a vezetőség irányába, de érdemi
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döntés még nem született a kérdésben. Jelenleg a prioritást a peronok kiépítése, felújítása,
korszerűsítése jelenti a vasútnál. Az utasok többsége idős és sok a mozgásában korlátozott utas
is, akik nehezen tudnak felszállni a vonatokra. Jelenleg sok helyen nincs kiépítve peron és olyan
vonatok közlekednek, amelyekre nehéz a feljutás. Mezőhegyesen az első-második, illetve a
másod-harmadik vágány közötti peron kiépítése után megépül a negyedik-ötödik vágány
közötti peron. Ezek a felújítások kerültek betervezésre, és élveznek prioritást. A gyalogos
átkelőhely kiépítése egy nagy volumenű, jelentős költséggel bíró felújítást jelentene. Az
észrevételt továbbítani fogja az illetékesek irányába.
Kovács István képviselő – 1508 órakor – visszatért az ülésterembe.
Uj Zoltán képviselő: A Kossuth utcai vasúti átjáró felújítása egy rendkívül rossz minőségű
műszaki kivitelezést eredményezett. A vasúti átjáró felszínén végeztek munkálatokat, nem
készítettek alapot, és mára több helyen is elvált az aszfalt az alatta lévő gránitkőtől. Véleménye
szerint jelenlegi állapotában balesetveszélyes. Kérdésként merül fel, hogy a MÁV élhet-e
kifogással és garanciális követeléssel? Ellenpéldaként említi a város külterületén – a
Mezőhegyes-Mezőkovácsháza vonal 21. majorban – nemrégiben megépítésre került vasúti
átjárót, amely európai minőségben készült, pedig azon a vasúti átjárón mezőgazdasági
gépjárművek haladnak át. A Kossuth utcai vasúti átjáró rendkívül rossz állapotához hozzájárul,
hogy minden esetben csak kisebb felújítást hajtottak végre azon, amely a nagy terhelés
következtében rövid időn belül tönkrement. Az érintett vasúti átjáró rendkívül nagy
teherforgalomnak van kitéve, ezért célszerű lenne egy e célnak megfelelő, komolyabb felújítást
elvégezni azon. Igen torz képet mutat, hogy külterületen európai színvonalú vasúti átjáró van,
míg belterületen rendkívül rossz minőségű az átjáró. Úgy gondolja, hogy a Mezőhegyesi
Vasútállomás illetékesei élhetnek jelzéssel akár a közúti, akár a gyalogos átjáró témájában tett
észrevételt illetően is.
Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnök-helyettese: A vasúti átjárók
felújítása nem a Mezőhegyesi Vasútállomás hatáskörébe tartozik. A felújítással kapcsolatos
mindennemű ügy a MÁV Zrt. Szegedi Pályavasúti Területi Igazgatóságához tartozik. A helyi
vasútállomás vezetője éven keresztül kérelmezte a Kossuth utcai vasúti átjáró felújítását, sajnos
minőségileg valóban nem sikerült túl jól. Amióta a MÁV-nál megtörténtek az átszervezések, a
Mezőhegyesi Vasútállomásnak semmiféle jogosultsága nincs az ilyen jellegű felújítást illetően,
csupán kéréssel és panasszal tudnak élni a pályafenntartási főnökség irányába.
Előreláthatólag 2021. évben megkezdődik a Mezőhegyesi Vasútállomás felvételi épületének a
teljeskörű felújítása. Rendkívül nagy előrelépés lesz, ha a felújítás megvalósul, hiszen rendkívül
rossz állapotban van az épület és a felújítás előkészületeit már több mint 10 éve megkezdték.
Az elhangzott javaslatokat, észrevételeket jelezni fogják a MÁV Zrt. Szegedi Pályavasúi
Területi Igazgatósága irányába.
Tarkó Gábor képviselő: Az önkormányzat elképzelései között szerepel a Petőfi Sétány
felújítása. Évekkel ezelőtt – a vasúttörténeti kiállítás szervezése kapcsán – vasúttörténész
szakemberekkel mérték fel a vasútállomást és környezetét. A szakemberek megállapították,
hogy a sétányt keresztező sínek rendkívül ritka „E” jelzésű sínek. Ezen kívül a kerítés mellett
található egy ipartörténeti emlék, az úgynevezett fordító korong. Sajnos ezek az ipartörténeti
emlékek is rajta vannak a MÁV bontási listáján, holott az országban egyedülálló emlékekről
van szó. Amennyiben sikerül a sétány felújítását megvalósítani, valamilyen módon meg kellene
óvni ezeket az emlékeket, a felújított sétány mellett igazi látványosságok lehetnének,
ipartörténeti emlékként be lehetne mutatni őket. Javaslatot is tenne ezen ipartörténeti emlékek
helyi védettség alá helyezésére.
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Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnök-helyettese: A MÁV Zrt.
Mezőhegyesi Vasútállomás bontási jegyzékében összesen 278 db ingatlan és ingóság szerepel.
Mivel nincs kapacitás ezen munkálatok elvégzésére, attól nem kell tartani, hogy elbontaná a
MÁV akár a sínpárt, akár a fordító korongot. Egyetért Tarkó Gábor képviselő úrral abban hogy
mind a sínpár, mint a fordító korong rendkívül régi és értékes ipartörténeti emlék. Több olyan
ipartörténeti emlék is található a MÁV Zrt. Mezőhegyesi Vasútállomásán, amelyet meg kellene
őrizni
Tarkó Gábor képviselő – 1516 órakor – elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a
testület határozatképességét.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatóban vélhetően elírás szerepelt, hogy „2020.
július 06-től kezdődően” került a járványügyi menetrend bevezetésre, amelyet 2020. július 01.
naptól állítottak vissza. Minden vasúti vonal visszaállításra került?
Varga Péter, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnök-helyettese: Igen, a helyes dátum
2020. június 6. A járványügyi menetrend szinte minden vonalat érintett. Szeged irányába napi
két pár vonat közlekedett, illetve pénteken és vasárnap a diákok okán egy-egy vonatpár került
beállításra. Először a diák vonatpárokat szüntették meg, majd a vészhelyzet okán egy vonatpárt,
ezáltal a Mezőhegyes-Makó-Újszeged vonalon naponta egy pár vonat közlekedik. Ehhez
hasonlóan a Mezőhegyes-Battonya vonalon is korábbi két pár vonat helyett egy pár vonat
közlekedik. Ezek a vonatpárok nem kerültek visszaállításra, a többi vonalon igen. Ezek ígéret
szerint 2020. december 12. napjával kerülnek visszaállításra, amikor új menetrendi időszak
kezdődik. Ezzel kapcsolatosan azonban vannak fenntartásai, mert korábban azt ígérték, hogy
már október hónapban visszaállításra kerülnek, mind a Mezőhegyes-Újszeged, mind a
Mezőhegyes-Battonya vonalon.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, amennyiben további kérdés van a Mezőhegyesi
Vasútállomás tájékoztatójához, azt tegyék meg. Mivel további kérdés nem volt, megköszöni a
az állomásfőnök helyettes úr tájékoztatását.
6. napirendi pont: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: A 2019. évi helyi önkormányzati választást követően új
bizottságok alakultak. Ennek következtében az új bizottsági nevek módosítása vált szükségessé
az érintett rendeletekben. A rendelet érdemi részében nincs módosítási javaslat. A
rendelettervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A
rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezettel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
12/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
7. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Az előző napirendi ponthoz hasonlóan kerül sor a rendelet
módosítására, abban érdemi módosítást nem eszközölnének. A rendelettervezetet a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé
csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a beterjesztett tartalommal javasolja a rendelettervezet rendeletté
emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a rendelettervezettel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a rendelettervezettel kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelettervezetet a beterjesztett tartalomnak megfelelően emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
13/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
8. napirendi pont: A Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok
értékesítéséről
Pap István Tibor polgármester: Fekete Péter Miklósné kérelmet nyújtott be a tárgyban jelzett
mezőhegyesi belterületi ingatlanok megvásárlására. A testület korábbi döntésének megfelelően
elkészíttette az ingatlanok értékbecslését. Az egyes ingatlanok értékbecslési szakértő által
megállapított értéke 700.000,- Ft és 900.000,- Ft. A helyi vagyonrendelet értelmében az 1 millió
Ft-ot meg nem haladó ingatlanok értékesítéséről a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
dönt, mivel azonban az ingatlanokat egy ügylet keretében kívánja a kérelmező megvásárolni,
azok összértéke meghaladja az 1 millió Ft-ot. Ennek okán az értékesítésről a testület dönt
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Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt
tegye meg.
Fekete Attila képviselő: Tekintettel arra, hogy az ingatlanok megvásárlását kérelmező Fekete
Péter Miklósné az édesanyja, személyét érintő kérdésben kell a testületnek döntenie, ezért kéri
kizárását a döntéshozatalból.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a testület Fekete Attila
képviselőt személyes érintettsége miatt az önkormányzat tulajdonában lévő mezőhegyes
796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés idejére a
döntéshozatalból zárja ki, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
144/2020.(X.28.) kt. sz. határozat
Fekete Attila képviselő 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
Fekete Attila képviselőt személyes érintettség miatt az önkormányzat tulajdonában lévő
mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítéséről szóló döntés
idejére kizárja a döntéshozatalból, tekintettel arra, hogy az ingatlanok értékesítését kérelmező
Fekete Péter Miklósné Fekete Attila képviselő édesanyja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: 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 az értékbecslésben megállapított értéken javasolja a négy ingatlan
együttes értékesítését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Fekete Péter Miklósné vállalkozás céljára kívánja megvásárolni az
ingatlanokat. Az ingatlanok belterületen, lakóövezetben találhatóak. Amennyiben a folytatni
kívánt vállalkozási tevékenység az adott környezetben nem engedélyezhető vagy az ott
kialakítandó épület nem illeszkedik a városképhez, úgy a testület ellen élhet-e a vállalkozó
jogorvoslati kérelemmel, arra hivatkozással, hogy az ingatlan megvásárlásakor – annak
ellenére, hogy jelezte a vásárlás célját – nem kapott megfelelő tájékoztatást a tevékenység
folytatásának a feltételeiről, arról, hogy az épület illeszkedik-e a városképhez, avagy sem?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A testület irányába a vásárló nem élhet jogorvoslattal. A
kérelmező jelezte ugyan, hogy vállalkozási tevékenységet kíván folytatni az ingatlanon, de azt
nem részletezte, hogy milyen jellegű vállalkozási tevékenységet. A beruházás engedélyezési
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eljárása során az érintett szakhatóságok vizsgálják meg, hogy az adott építkezés megfelel-e a
vonatkozó jogszabályoknak és engedélyezhető-e a tevékenység. A testületet semmiféle
felelősség nem terheli, ha esetlegesen nem tudja megvalósítani a vállalkozó a beruházást. A
vállalkozó a telkek összevonását tervezte, de a jogszabályok egyszerre csupán két telek
összevonását teszik lehetővé. A vállalkozó ennek megfelelően tervezheti az építési beruházást.
Az illetékes szakhatóságnak kell megállapítania, hogy az adott vállalkozási tevékenység
végezhető-e az ingatlanon, avagy sem.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztésben nem szerepel, de a kérelmező vállalkozót
tájékoztatták arról, hogy milyen lehetősége van az adott ingatlanok vonatkozásában.
Tájékoztatták arról, hogy telekösszevonás esetén legfeljebb két telek összevonására van
lehetősége. A vállalkozó kérelmében utalt a vállalkozói tevékenységre, és az önkormányzat
felelőssége, hogy tájékoztassák arról, milyen szabályokat kell betartania, és arról, hogy nem
korlátlanok a lehetőségei az ingatlan használatával kapcsolatosan. A vállalkozói tevékenység
többféle tevékenységre irányulhat, mint például ipari, kereskedelmi és így tovább. Vannak
olyan vállalkozói tevékenységek, amelyek végzésére lakóövezetben van lehetőség, és vannak
olyanok is, amelyre nincs lehetőség. Azt, hogy milyen vállalkozói tevékenység végzésére lesz
lehetősége a vállalkozónak az adott ingatlanon, az érintett szakhatóságok döntik el. Az
önkormányzat a vállalkozó irányába fennálló szóbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat ez esetben nem köteles írásbeli tájékoztatást
nyújtani, az ingatlan vásárlásával kapcsolatosan a kérelmező szóban megkapott minden
információt.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja az ingatlanok értékesítését és kéri a testületet, hogy
az előterjesztést fogadja el. Amennyiben azonban Magyar Tibor képviselő úr ragaszkodik hozzá
és segít a döntés meghozatalában, úgy a kérelmezőt írásban tájékoztatják arról, milyen
lehetőségei vannak az ingatlan használatával kapcsolatban.
Tarkó Gábor képviselő - 1526 órakor – visszatért az ülésterembe.
Kovács István képviselő: Jelenleg még nincs konkrét információjuk, hogy a megvásárolandó
ingatlanon a vállalkozó milyen vállalkozási tevékenységet kíván folytatni. Amennyiben
raktárépület kerül megépítésre, úgy fontos kérdés, hogy milyen terméket fognak abban az
ingatlanban elraktározni. Akár tűz-, akár balesetvédelmi szempontból veszélyes anyag tárolása
nem támogatható. A vállalkozónak is célszerű lenne megfontolnia, hogy a tervezett vállalkozói
tevékenységét ne lakóövezetben valósítsa meg, hanem attól távolabb eső helyen, ahol nincs
kitéve a lakosság a veszélynek, ahol a szükséges engedélyek birtokában végezheti a
tevékenységét és a további lehetőségei is adottak.
Pap István Tibor polgármester: A testület már legalább két ízben tárgyalta a vállalkozó
ingatlan vásárlására irányuló szándékát, így vélhetően tisztában van azzal, milyen lehetőségei
vannak és megfontolta döntését. A vállalkozóval több ízben tárgyaltak a témát illetően, és
szóban tájékoztatták a lehetőségekről. Sokat beszéltek róla mind a vállalkozóval, mind
képviselői körben. A tájékoztatást követően megfontolta a vállalkozó az elképzelését, és a
tájékoztatónak megfelelően korábbi kérelmét visszavonta, és új kérelmet nyújtott be.
Amennyiben a testület igényli, írásban is tájékoztathatják a vállalkozót.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
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szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz. rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül
értékesítse az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, „kivett beépítetlen terület”
művelési ágú, az előterjesztésben és határozati javaslatban felsorolt ingatlanokat Fekete Péter
Miklósné részére az értékbecslésben megállapított áron, összesen bruttó 3.400.000,- Ft értékben
azzal, hogy az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik, és hatalmazza
fel a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
145/2020. (X.28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése Fekete
Péter Miklósné 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, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, táblázatban felsorolt ingatlanokat
Fekete Péter Miklósné (5820 Mezőhegyes, Táncsics u. 16. sz.) részére az értékbecslésben
megállapított áron, összesen bruttó 3.400.000,-Ft (azaz: hárommillió-négyszázezer forint)
értékben:
Helyrajzi szám

alapterület (m2)

bruttó érték (Ft)

Mezőhegyes, 796/82

1142

700.000,-

Mezőhegyes, 796/81

1383

900.000,-

Mezőhegyes, 796/79

1395

900.000,-

Mezőhegyes, 796/78

1401

900.000,-

Az ingatlanok értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
9. napirendi pont: A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez
kapcsolódó 790/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztés részletesen ismerteti az ingatlan
megvásárlásával kapcsolatos ismereteket. A megosztással létrejött, önkormányzat által
megvásárolandó 790/5 hrsz-ú ingatlan 69 m2 nagyságú, amellyel nő az önkormányzat ingatlan
vagyona. Az ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslő által megállapított értéke 220.000,- Ft,
amelyet az ingatlan tulajdonosa is elfogadott. Az ingatlan vételára teljes mértékben
elszámolható a TOP-3.1.1 kerékpárút hálózat fejlesztése projekt keretében. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a testületnek a 790/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlását az értékbecslő által megállapított
értéken.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-3.1.1-16BS2-2020-00002 azonosító számú, „Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése
új kerékpárforgalmi létesítmények építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében
körforgalom kialakítása” című pályázat megvalósítása érdekében vásárolja meg az Abonyi
Zoltán tulajdonát képező Mezőhegyes 790/5 hrsz-ú, 69 m2 területű, „kivett közterület” művelési
ágú ingatlant, és az ingatlan vételárát – az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott
forgalmi értéknek megfelelően - bruttó 220.000-Ft-ban határozza meg, valamint hatalmazza fel
a polgármestert arra, hogy a pályázat megvalósítása érdekében írja alá a meghatározott
vételáron a 790/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására készített adásvételi szerződést,
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:
146/2020. (X. 28.) Kt. számú határozat
A TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 kerékpárút fejlesztési projekthez kapcsolódó 790/5
hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16-BS2-2020-00002 azonosító számú,
„Mezőhegyes – Megyehatár kerékpárút hálózat fejlesztése új kerékpárforgalmi létesítmények
építésével, 4444 és 4434 jelű utak kereszteződésében körforgalom kialakítása” című pályázat
megvalósítása érdekében úgy határozott, hogy megvásárolja az Abonyi Zoltán (5900 Orosháza,
október 6. utca 1.) tulajdonát képező Mezőhegyes 790/5 hrsz-ú, 69 m2 területű, „kivett
közterület” művelési ágú ingatlant.
Az ingatlan vételárát – az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéknek
megfelelően - bruttó 220.000-Ft-ban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat megvalósítása érdekében írja alá a
meghatározott vételáron a 790/5 hrsz-ú ingatlan megvásárlására készített adásvételi szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
10. napirendi pont: A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú
Egyesületből való kilépés
Pap István Tibor polgármester: 2017. évben döntött úgy a testület, hogy részt kíván venni a
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:
Egyesület) munkájában. Az Egyesület a 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladatok megvalósítása érdekében jött létre. Ezen időszak alatt az Egyesületen
belül Mezőhegyesre nézve érdemi eredmény nem született. A 2020. év végéig hátralévő időszak
2 hónap, vélhetően ezen időszak alatt sem fog történni előrelépés. Annyiban kívánja szóban
kiegészíteni az előterjesztést, hogy az Egyesület irányába az önkormányzatnak fizetési
kötelezettsége van, amely az idegenforgalmi adóbevétel 41 %-át jelenti. Ez az összeg 2020.
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évben 700.000,- Ft. Kéri a testület egyetértését abban, hogy az önkormányzat lépjen ki az
Egyesületből. Az önkormányzat fizetési kötelezettségét egyelőre vitatják, jogilag vizsgálják,
hogy tagdíjat, vagy teljesítményhez kötött hozzájárulást követel az egyesület. Amennyiben
teljesítményhez kötött hozzájárulást, úgy mivel nem volt az Egyesület részéről teljesítmény, az
önkormányzat nem fizet. Amennyiben tagdíjat, úgy az Egyesület követelheti és bírósági úton
kikényszerítheti azt. Jelen ülésen az Egyesületből történő kilépésről kellene döntenie a
testületnek. Javasolja a kilépést annak érdekében is, hogy a továbbiakban ne terheljék a
költségvetést olyan tagsági díjjal, hozzájárulással, amelynek nincs hozadéka. Bizonyos
turisztikai célú pályázatoknál feltétel, hogy a pályázó tagja legyen valamely turisztikai
egyesületnek, vagy desztinációnak. Ezzel akkor sincs probléma, ha kilépnek az Egyesületből,
figyelemmel arra, hogy a város tagja további két turisztikai egyesületnek. Az egyik ilyen
egyesület a Marosháti Kistérség Turisztikai Egyesület, amely hosszú évek óta jól működik.
Jelentős mértékű turisztikai fejlesztés Mezőhegyes vonatkozásában nem történt, de az egyesület
eredményesen működik. Az egyesület irodát is működtet Mezőhegyesen, ezen egyesületen
belül nagyobb aktivitás mutatkozik, és vannak kisebb eredményeik is. A napokban megjelent
Magyar Közlönyben szerepel egy kormányhatározat, amely meghatározza az ország kiemelt
turisztikai térségeit. A kormányhatározat Mezőhegyest a szegedi turisztikai térségben nevesíti.
Egy esetleges turisztikai pályázati lehetőség esetén Mezőhegyes teljesíteni tudja azon feltételt,
hogy tagja valamely turisztikai térségnek, tehát jogszabály erejénél fogva a település
rendelkezik tagsággal turisztikai elképzelés megvalósításának esetére. Ennél fogva nincs
semmiféle akadálya az Egyesületből való kilépésnek.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Mezőhegyesi vállalkozó, vállalkozás
pályázatott-e az Egyesületen keresztül turisztikai fejlesztésre? Az önkormányzat kilépése az
Egyesületből jelenthet-e hátrányt bármely mezőhegyesi vállalkozó, vállalkozás számára?
Pap István Tibor polgármester: Nincs információjuk arra vonatkozóan, hogy mezőhegyesi
illetékességű vállalkozás, vagy szervezet tagja lenne az Egyesületnek, és akit negatívan
érintene, ha az önkormányzat kilép az Egyesületből.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: Arra való tekintettel, hogy nincs az önkormányzatnak olyan jellegű pályázati
kötelezettsége, amely az egyesületben maradást szükségessé tenné, a bizottság javasolja az
Egyesületből való kilépést.
Pap István Tibor polgármester: Az Egyesület létrejötte 2014-2020. programozási időszakra
irányult, okafogyottá vált a bennmaradás, ebből kifolyólag nem érinthet senkit hátrányosan, ha
az önkormányzat kilép az Egyesületből
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A jövőbeni
turisztikai együttműködés színtere a Szeged-Makó tengely lesz, és bízik abban, hogy abban a
térségben Mezőhegyes számára több lehetőség lesz, és több turisztikai fejlesztés valósulhat
meg. A bizottság támogatja a kilépést. Vélhetően az önkormányzat fizetési kötelezettségén a
kilépés nem fog változtatni. Az Egyesület követelése a jövőben is fenn fog állni, és várható
peres eljárás, ha az önkormányzat nem fizeti ki a tartozását.
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Pap István Tibor polgármester: Egyelőre nem tisztázott, hogy az önkormányzat köteles
kifizetni a követelést, avagy sem. Miután még az önkormányzat jogi képviselőjének sem
egyértelmű és sem az alapszabályból, sem a szerződésből nem derül ki, hogy az
önkormányzatnak tagdíjat, vagy teljesítményarányos hozzájárulást kell fizetnie, ezért az
önkormányzat egyelőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét. A kilépés ténye és a fizetési
kötelezettség kérdése egymástól független. A fizetési kötelezettségtől függetlenül az
önkormányzat kiléphet az Egyesületből. Ő sem szeretne peres eljárást, ezért amennyiben
megállapítják a fizetési követelés jogosságát, úgy az önkormányzat fizetni fog.
Uj Zoltán képviselő: Emlékei szerint Krucsóné Gergely Erzsébet egykori alpolgármester
képviselte az önkormányzatot turisztikai célú térségi megbeszéléseken, előadásokon,
értekezleteken. Ki vitte tovább ezt a feladatot? Ki volt a felelőse?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ezt a feladatot a későbbiekben, a következő ciklusban Rajos
István volt alpolgármester látta el. Az önkormányzatnak ez idő alatt nem voltak olyan turisztikai
jellegű fejlesztési elképzelései, amelyben akár az Egyesület, akár más turisztikai célú szervezet
tudott volna segíteni. Annak idején Békés Megyében több turisztikai desztinációs szervezet
alakult, és az önkormányzatnak be kellett lépnie annak érdekében, hogy a pályázatokon indulni
tudjon és meg tudja valósítani turisztikai fejlesztéseit. Egy időben az önkormányzat tagja volt
a Csorvási LEADER Egyesületnek, és tagja volt más mezőhegyesi vállalkozás, vállalkozó és
magánszemély is.
Uj Zoltán képviselő: A LEADER program sikeresebb és eredményesebb volt, mint a TDM
program. A LEADER program keretében több helyi vállalkozó is pályázatot nyert turisztikai
célú fejlesztésre.
Pap István Tibor polgármester: Az Egyesületben a fizetési kötelezettség azért is vitatható,
mert a tagdíj nem konkrét összegben került meghatározásra, hanem az idegenforgalmi
adóbevétel 41 %-ára hivatkoznak. Amennyiben turisztikai fejlesztés valósul meg a városban,
amely által nő a forgalom, és az idegenforgalmi bevétel, annak 41 %-át az Egyesülethez kellene
megfizetni. Azért is vitatható a kérdés, mert az Egyesület munkája nem eredményezett
semmiféle turisztikai fejlesztést, amely által realizálódik az idegenforgalmi adóbevétel.
Fekete Attila képviselő: A 700.000,- Ft, amely az idegenforgalmi adó 41 %-át jelenti, a 2019.
év adóbevételének a 41 %-a?
Pap István Tibor polgármester: Igen.
Fekete Attila képviselő: Mekkora az idegenforgalmi bevétel 2020. évben?
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető: 2020. évben addig, amíg az önkormányzat
beszedhette az idegenforgalmi adót mindösszesen 205.800,- Ft bevételre tett szert.
Kovács István képviselő: A korábbi években az önkormányzat teljesítette fizetési
kötelezettségét az Egyesület irányába? Amennyiben bebizonyosodik és jogilag is
alátámasztható, hogy teljesítményarányos hozzájárulást kell fizetni az Egyesületnek, úgy a
korábbi évek kifizetéseit sem kellett volna teljesítenie az önkormányzatnak.
Pap István Tibor polgármester: Nem szeretne pert indítani akkor sem, ha teljesítményarányos
hozzájárulást kellene fizetni. Az előző évek lezárt költségvetési évek, nincs információja arról,
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hogy a korábbi évek fizetési kötelezettségét teljesítette-e az önkormányzat, avagy sem. Erről
nem is kíván vitát nyitni. Most annak van aktualitása, hogy a 2019. évi idegenforgalmi bevétel
után vagy teljesítse az önkormányzat a fizetési kötelezettségét, vagy nem szükséges, mert annak
okát jogilag alá tudják támasztani. Az Egyesület kizárhatja az önkormányzatot, ha nem teljesíti
fizetési kötelezettségét. A felszólításra az önkormányzat kérte a követelés jogosságának az
alátámasztását az Egyesülettől. Amennyiben fizetnie kell az önkormányzatnak, az a kifizetés
az idei évi költségvetést fogja terhelni, ezért szeretné tudni, hogy azt jogosan követeli az
Egyesület, avagy sem.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
nyilvánítsa ki kilépési szándékát a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú Egyesületből, ennek érdekében hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
önkormányzat kilépési szándékát haladéktalanul közölje az egyesülettel, 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:
147/2020. (X. 28.) Kt. számú határozat
A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment
Közhasznú Egyesületből való kilépés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete kinyilvánítja kilépési szándékát a Jövő Építők
Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületből (székhely: 5900 Orosháza,
Fasor u. 3.)
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat kilépési szándékát haladéktalanul
közölje az egyesülettel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
11. napirendi pont: Pályázati lehetőség önkormányzatok számára az illegális
hulladéklerakók felszámolására
Pap István Tibor polgármester: A Belügymisztérium illegális hulladéklerakók
felszámolására irányuló pályázati felhívást tett közzé. A maximálisan elnyerhető támogatási
összeg 5 millió Ft. Az önkormányzat a lóversenypálya melletti organikus hulladéklerakó
felszámolására nyújtaná be a pályázatot. A lóversenypálya melletti organikus
hulladéklerakóban a 2010. évben bekövetkezett jégvihar óta gyülemlik a zöldhulladék, mind az
önkormányzat, mind a Ménesbirtok, mind a lakosság részéről. Sajnos időközben kommunális
és építési hulladék is került a zöldhulladék közé, ezek mennyisége az organikus hulladékhoz
képest azonban kisebb mértékű. Kértek egy felmérést, amely alapján megállapítható, hogy a
pályázaton elnyerhető maximális támogatási összeg – azaz 5 millió Ft – nem lenne elegendő a
hulladéklerakó hely felszámolására. A 0445/34 hrsz-ú ingatlan az önkormányzat tulajdona,
ellenben a hulladék áthúzódik a Ménesbirtok tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő
területre is. Feltételes módban egyeztetett a Ménesbirtok vezérigazgatójával, Kovács Norbert
Úrral. Tekintettel arra, hogy a hulladék áthúzódik a Ménesbirtok területére és annak egy része
a Ménesbirtoké, valamint arra, hogy a pályázaton elnyerhető összeg nem lenne elegendő a teljes
felszámolásra, kérte a vezérigazgató urat, hogy amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban
részesül, anyagiakban, vagy gépi munkaerővel segítse a hulladéklerakó teljeskörű
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felszámolását. Kérésére a vezérigazgató úr nyitott volt. A pályázati feltételnek csak abban az
esetben tudnak megfelelni, ha a hulladéklerakó teljes mértékben felszámolásra kerül. Jelen
ülésen a testületnek arról kell döntenie, hogy benyújtja-e a pályázatot, avagy sem. Előbb vagy
utóbb a hulladéklerakó helyet fel kell számolni, hiszen gyorsabb ütemben szaporodik a
hulladék, mint amilyen ütemben komposztálódik. Reményei szerint, amennyiben felszámolják
a hulladéklerakó helyet, a jövőben könnyebben tisztántartható lesz a terület. Kéri az
előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Régóta húzódó problémáról van szó, és régóta szorgalmazza a
hulladéklerakó felszámolását. Amennyiben pozitív elbírálásban részesül a pályázat és mielőtt
megkezdik a felszámolásra irányuló munkálatokat, célszerű lenne rágcsálóirtást végeztetni. A
hosszú évek óta gyűlő hulladék között rendkívüli mértékben elszaporodhattak a rágcsálók,
amelyek a hulladék felszámolásával a környező lakóépületeket, de meglátása szerint az attól
távolabb eső lakóépületeket és a lakókörnyezetet is veszélyeztetnék.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A hulladéklerakó megsemmisítésének technológiájában
esetlegesen a rágcsálóirtási eljárás nem szerepel? Vannak információk arra vonatkozóan, hogy
milyen felszámolási technológiát alkalmaznak?
Pap István Tibor polgármester: Annyi információ áll rendelkezésére, hogy a keletkezett
hulladékot elszállítják, és az arra alkalmas telephelyen, megfelelő körülmények között és
megfelelő technológia alkalmazásával kerül sor a megsemmisítésre, ártalmatlanításra. A
rágcsálóirtással kapcsolatosan nincs információja. Az a telephely, ahol megfelelő körülmények
között meg tudják semmisíteni a hulladékot Békéscsabán van, így ekkora mennyiségnél a
költségek jelentős részét a szállítási költség teszi ki.
Kovács István képviselő: Javasolja, hogy miután felszámolásra kerül a hulladéklerakó és
megtisztításra kerül a terület, úgy annak érdekében, hogy ne szaporodjon fel újra a hulladék,
valamilyen formában akadályozzák meg az arra a területre történő bejutást. Véleménye szerint,
ha ezt nem teszik meg, elkerülhetetlen, hogy ne szaporodjon fel újra a területen a hulladék.
Fekete Attila képviselő: Legalább öt útról lehet megközelíteni az érintett területet. Nehéz
megoldani, hogy ne közelítsék meg azt bármely irányból.
Pap István Tibor polgármester: Egy megtisztított területet könnyebb felügyelet alatt tartani.
Amennyiben megtisztításra kerül a terület, úgy elképzeléseik között szerepel, hogy az
önkormányzati területet megpróbálják úgy elkeríteni, hogy gépjárművel ne lehessen azt
megközelíteni, viszont egyéb módon megközelíthető legyen. Emellett a közterület-felügyelő
rendszeresen ellenőrizné a területet, és erre kérnék meg a rendvédelmi szerveket és a
Ménesbirtok Vagyonvédelmi Osztályát is. Fel kell vállalni ezeket a feladatokat is, ellenkező
esetben az illegális hulladéklerakó soha nem szűnik meg. Fontos a megfogalmazás, mert nem
mindegy, hogy zöld hulladék-, vagy veszélyes hulladéklerakó felszámolásáról van szó. Jelen
állapotában a zöldhulladék-lerakó hely egy illegális hulladéklerakó-hely.
Fekete Attila képviselő: 2010. évtől kezdődően szállították a zöldhulladékot az érintett
területre. Hosszú időn keresztül felügyelet, őrizet alatt volt. Ameddig őrizték a területet,
kizárólag zöld hulladék került oda elszállításra, majd az ellenőrzés megszűnésével egyéb
kommunális és építési hulladékot is elhelyeztek. A zöldhulladék egy része ledarálásra is került,
igyekeztek újrahasznosítani is az arra alkalmas hulladékot. Egyetért Kovács István képviselő
úr azon javaslatával, hogy amennyire csak lehetőségük van rá, a hulladéklerakó felszámolása
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után igyekezzenek megakadályozni, hogy hulladéklerakás céljából megközelítsék a területet.
Illetve amennyiben a közterület-felügyelő, és a Ménesbirtok gyakrabban ellenőrzi a területet,
úgy megakadályozható a hulladék illegális elhelyezése.
Magyar Tibor képviselő: Az építési hulladékok egyre gyakoribb elhelyezése miatt a rendőrség
is egyre sűrűbben ellenőrzi a területet.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a Testület éljen a pályázati lehetőséggel.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan további
kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Belügyminisztérium
által az illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására kiírt 100%-os támogatottságú
pályázaton vegyen részt, amelynek célja az önkormányzat tulajdonában lévő 0445/34 hrsz.-ú
ingatlan területén található organikus hulladék felszámolása, kérje fel a polgármestert a
szükséges, hulladékszállító cégek által adandó árajánlatok beszerzésére, és hatalmazza fel a
pályázat benyújtására, 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:
148/2020. (X.28) Kt. számú határozat
Pályázat benyújtása önkormányzati területen lévő illegális hulladéklerakó
felszámolására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által az
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolására kiírt 100%-os támogatottságú pályázaton
indulni kíván.
Cél az önkormányzat tulajdonában lévő 0445/34 hrsz.-ú ingatlan területén található organikus
hulladék felszámolása.
Felkéri a polgármestert a szükséges, hulladékszállító cégek által adandó árajánlatok
beszerzésére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. november 5.
12. napirendi pont: 2021. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Pap István Tibor polgármester: 2020. évben az NKM Energia Zrt-vel kötött szerződés
alapján az önkormányzat 20,5,- Ft/kWh összegért vásárolta a közvilágítási villamos energiát.
A jelenlegi szerződés 2020. december 31. napján lejár. A 2021. évi közvilágítási villamos
energia beszerzés érdekében árajánlatot kértek 3 szolgáltatótól. A három szolgáltató közül 2
küldött ajánlatot az anyag megküldéséig. Az elmúlt napok folyamán megérkezett a harmadik
árajánlat is. A legkedvezőbb ajánlatot továbbra is az NKM Energia Zrt. adta. Mindhárom
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szolgáltató 2021. évre vonatkozó ajánlata kedvezőbb, mint az önkormányzat által fizetett idei
évi villamos energia ár.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés
a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja, hogy a testület az NKM Energia Zrt. ajánlatát fogadja el, és a Zrt-vel kössön
szerződést a 2021. évi közvilágítás villamos energia beszerzésre.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan további
kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, más
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes Város
közvilágításának 2021. 01. 01.-től – 2021. 12. 31-ig történő villamos energia ellátására a
legalacsonyabb árat adó NKM Energia Zrt.-vel kössön villamos energia adásvételi szerződést
az általa ajánlott 17,65 Ft/kWh áron, és hatalmazza fel a polgármestert a szerződés aláírására,
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:
149/2020. (X.28.) Kt. számú határozat
2021. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város
közvilágításának 2021. 01. 01.-től – 2021. 12. 31-ig történő villamos energia ellátására a
legalacsonyabb árat adó NKM Energia Zrt.-vel (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) köt
villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott 17,65 Ft/kWh áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2020. október 29.
Bejelentések
1. Mezőhegyes Városi Havilap példányszámáról
Pap István Tibor polgármester: Korábban döntöttek arról, hogy az új Mezőhegyes Városi
Havilap milyen gyakorisággal, terjedelemben és példányszámban jelenjen meg. Az újság első
példányszámának megjelenésekor azt tapasztalták, hogy a 2000 példányszám nem volt
elegendő, ezért azt növelni volt szükséges 2500 példányszámra. Örömmel értesültek, hogy a
példányszám növelése nem emelte annak előállítási költségét. Kovács István képviselő úrnak
köszönhetően, a nyomdával történő egyeztetés eredményeképpen a nyomda a 2500 példányt
kedvezőbb összegért állítja elő, mint a korábbi példányszámot.
2. Alföldvíz Zrt. – Gördülő Fejlesztési Terv
Pap István Tibor polgármester: A testület 2020. augusztus 31.-ei ülésén módosítási
javaslatokkal fogadta el a víziközművek 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő
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Fejlesztési Tervét. Tájékoztatja a testületet, hogy a 2020. évre betervezett István Király utcai
vízvezeték nyomóvezetékének az átépítését befejezte az Alföldvíz Zrt. Az Alföldvíz Zrt-vel
fennálló együttműködés keretében a GFT-ben tervezett idei feladatokat teljesítette a Zrt.
Reméli, hogy a 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó GFT-ben tervezett fejlesztések a
testület javaslatának megfelelően meg fognak valósulni, az Ómezőhegyes majori ingatlanok
egy részének az ivóvízvezetékre történő rácsatlakozása tekintetében.
Kéri, akinek nyílt ülésen bejelentenivalója, kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
3. Tájékoztatás a 2020. évi rendezvénykeret felhasználási lehetőségeiről
Magyar Tibor képviselő: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság ülésén
tárgyalt témáról szeretné tájékoztatni a testületet. A bizottság a 2020. évben elmaradt
rendezvények miatt fel nem használt rendezvénykeret felhasználására tett javaslatot. A
rendezvénykeret felhasználásáról a bizottság dönt, ellenben olyan jelentős összegű a fel nem
használt rendezvénykeret összege, amely indokolttá teszi, hogy a bizottság tájékoztassa a
testületet a döntéséről. A bizottság úgy határozott, hogy a járványhelyzetre tekintettel a
„Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény elmarad. Helyette az adventi vasárnapokon
(négy vasárnap) kíván rendezvényt szervezni a lakosság számára. Ezeket a rendezvényeket
külső helyszínen meg lehet valósítani, a lebonyolításukra vonatkozó előírásoknak megfelelően
kerülnének a rendezvények megszervezésre. A bizottság alkalmanként 200.000,- Ft-tal szeretné
támogatni az adventi hétvégék megszervezését. A rendezvényeken kisebb műsorral
kedveskednének a lakosságnak, és étellel-itallal vendégelnék meg az érdeklődőket. A Mindenki
Karácsonyára eredetileg betervezett 400.000,- Ft-ot pedig a bizottság át szeretné csoportosítani
egy Betlehemi jászol beszerzésére. Minden évben év végén megfogalmazódott az a gondolat,
hogy Mezőhegyesen nincs Betlehemi jászol. Ezen összegből egy nagyobb méretű, színvonalas,
szép, jól látható, a következő években is használható jászolt lehetne felállíttatni.
Megkérdezik a rendezvénytervben szereplő további rendezvények szervezőit – amelyeket a
bizottság támogatásban részesített – hogy látnak-e esélyt a rendezvények megvalósítására, a
támogatási összeget fel tudják-e használni. Amennyiben nem, úgy más célokat szeretnének
megjelölni. A bizottsági ülésen javasolta, hogy a fel nem használt rendezvénykeret egy részét
olyan célokra fordítsák, amelyek mezőhegyesi gyermekeket – bölcsődés, óvodás és általános
iskolás korú gyermekeket – támogatnak. A 2020. évi rendezvénytervben 500.000,- Ft támogatás
került betervezésre Városi Gyermeknapra. A gyermeknapra szánt támogatási összeget fel
lehetne használni a gyermekek karácsonyi ajándékozására. Az erre irányuló javaslatokat a
következő bizottsági ülésen kívánják megvitatni. A fel nem használt keret jelentős részét
szeretnék felhasználni még az idei évben, olyan rendezvényekre, amelyeknek van hozadéka, és
az elmaradt rendezvényeket valamilyen szinten tudják pótolni.
Pap István Tibor polgármester: A bizottság által felhasználható 2020. évi rendezvénykeret
4,8 millió Ft. Ebből az összegből 200.000,- Ft került felhasználásra. Jelenleg 4,6 millió Ft a
rendezvénykeret összege, mert a koronavírus-járvány miatt nem tarthatták meg azokat a
rendezvényeket, amelyek megszervezésére a bizottság támogatást állapított meg. A bizottsági
ülésen az is elhangzott, hogy nem kötelező a fennmaradó összeget teljes mértékben
felhasználni, de amennyiben lesz az idén olyan rendezvény, amelyet még az idei évben meg
tudnak szervezni, úgy arra csoportosítson át a bizottság támogatást. Egyetért ezen felvetéssel,
támogatja azt, és kérést is fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan. Ilyen például az Adventi
Vasárnapok megrendezésére irányuló kérése.
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Magyar Tibor képviselő: Értesülése szerint az Adventi Vasárnapok megszervezését illetően
az ÁMK megbízott intézményvezetője már lépéseket is tett.
Mitykó Zsolt megbízott intézményvezető, József Attila Általános Művelődési Központ: Az
idő rövidségére tekintettel megkezdték a szervezést, mert a következő rendes testületi ülésre az
Első Adventi Vasárnapot megelőzően pár nappal kerül sor.
Magyar Tibor képviselő: Ahhoz, hogy az első Adventi Vasárnap megszervezésre kerülhessen,
a bizottságnak már most döntenie kellett, hiszen arra 2020. november 29. napján kerül sor.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást.

4. Városi Havilap – lapzártával és a lap nyomtatásával kapcsolatos tájékoztatás
Kovács István képviselő: A Városi Havilap nyomtatásával kapcsolatosan a nyomda kérése,
hogy amennyiben tartani szeretnék a havilapnak a lakossághoz történő időbeni eljuttatását,
legkésőbb a hónap 15. napjáig juttassák el a kész anyagot. Figyelemmel kell lenni a kihordási
időre is. December hónapban a karácsonyi ünnepekre tekintettel hamarabbi időpontban tervezik
az újság lakossághoz történő eljuttatását, ezért legkésőbb december 4. napjáig kell a
megszerkesztett anyagot elküldeni a nyomdába. Ezáltal a lapzárta határidejét is hamarabbi
időpontban szükséges megállapítani.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, hogy az újság összeállításánál a határidőkre legyenek
figyelemmel, a decemberi ünnepekre tekintettel.
5. Megtakarítások felhasználására irányuló javaslat
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A polgármester úr a testület 2020. október 13.-ai ülésén
jelezte, hogy tiszteletdíját 2020. november 1.-jétől fel kívánja venni, és attól kezdődően a nettó,
számfejtés utáni tiszteletdíja már nem a mindenkori költségvetés tartalék előirányzatát növeli.
A testület tudomásul vette a polgármester úr ezen rendelkezését. A polgármester úr úgy
rendelkezett, hogy a tiszteletdíjából eddig felhalmozódott tartalék felhasználásáról a testület
jogosult dönteni. Javasolja, hogy a két bizottság a polgármester úr jelenlétében közös
megbeszélés, vagy ülés keretében tárgyaljon a témáról. Tegyenek javaslatot az összeg
felhasználására vonatkozóan, kiknek, milyen formában és milyen mértékben nyújtsanak az
összegből támogatást. Mindenképpen döntsenek az összeg felhasználásáról. Esetlegesen tovább
vihetik a következő évre tartalékként.
Pap István Tibor polgármester: A polgármester tiszteletdíjának mértékét törvény határozza
meg, amely minden hónapban bérszámfejtésre került, és a számfejtést követően a tiszteletdíj
nettó összege minden hónapban – nyilatkozata alapján – a mindenkori költségvetés tartalék
előirányzatát növelte. A rendezvénykeret összege egy tervezett összeg a költségvetésben,
amelynek nincs bevételi oldala, azt a saját erő terhére kell biztosítani. Amennyiben nem kerül
felhasználásra, úgy a költségvetési hiányt csökkenti. A tiszteletdíjából képzett tartalék azonban
tényleges bevétel, az rendelkezésre áll.
A polgármesteri tiszteletdíjból képzett tartalék felhasználására volt egy-két javaslata, de az
összeg felhasználása a testület hatásköre. Kéri a testület tagjait, amennyiben van elképzelés,
ötlet, javaslat az összeg felhasználására vonatkozóan, azt tegyék meg.
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Tarkó Gábor képviselő: Kapcsolódva a Magyar Tibor képviselő úr által elmondottakhoz, az
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsághoz hasonlóan a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság rendelkezésére álló segélykeret összege is lényegesen nagyobb összeget
mutat, mint amelyet az év végéig el tudnának költeni. Javaslatként felmerült, a karácsonyi
ünnepekre való tekintettel megemelhetnék a települési támogatásként nyújtott segélyek
általánosságban nyújtott összegét. Támogatja Magyar Tibor képviselő úr azon javaslatát, hogy
a mezőhegyesi gyermekek részére tartós eszközöket, játékokat vásároljanak. A testület fontos
célkitűzése a költségvetés bevételei és kiadásai egyensúlyának a megteremtése, amelyért már
az eddigiekben is sokat áldoztak és a jövőben is erre kell törekedni. Nemes és szép gesztus akár
a gyermekek, akár a rászorulók irányába történő jótékonykodás, de nem feltétlenül kellene
minden tartalékot elkölteni. Ezáltal közelebb kerülnének ahhoz a célkitűzéshez, amelyet a
polgármester és a képviselők megválasztásukkor közösen kitűztek maguk elé. Az eddigi
tapasztalatok alapján nem elérhetetlen cél, sőt meglehetősen közel járnak hozzá. Jó lenne, ha
az ünnepek közeledtével több támogatást nyújthatnának a rászorulóknak, de az is egy jó irány,
ha a megtakarítással csökkentik a költségvetési hiányt.
Pap István Tibor polgármester: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
által javasolt, karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó költségeken felül megmaradó összeg a
rendezvénykeretből jelentős megtakarítást jelent a költségvetésben. A Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság rendelkezésére álló települési támogatási keretösszeg fennmaradó része is
jelentős összegű megtakarítás, amely szintén javíthatja az eredményt. Egyetért Tarkó Gábor
képviselő úrral abban, hogy nem feltétlenül szükséges a teljes keretet elkölteni. A polgármester
tiszteletdíja nem befolyásolja az eredményt, az az összeg ténylegesen rendelkezésre álló összeg,
következő évre átvihető, ezért célszerű ezen összeget jótékonykodásra költeni.
Tarkó Gábor képviselő: Egyetért a polgármester úrral.
Magyar Tibor képviselő: Jótékony célokat szolgálna a tartalék felhasználása, nem pedig
haszontalan dolgokra irányulna. A koronavírus járvány miatt elmaradtak az idei évi
rendezvények, a különböző előadások, sportesemények. A város lakosságának egy tartalmas,
ünnepélyes, meghitt karácsonyi rendezvényt tudnának szervezni. A város évek óta próbálkozik
egy szép Betlehemet felállítani, de a költségvetés eddig nem tette lehetővé azt. A bölcsődében,
az óvodában mindig nagy szükség van a játékokra. Mindezen elképzelések nemes és jótékony
célt szolgálnának. Az eddigiekben az önkormányzat folyamatos likviditási problémája miatt
minden alkalommal szerény ünnepséget tudtak tartani, illetve új eszközök, játékok beszerzését
is esetlegesen pályázati úton tudták biztosítani. Most itt lenne a lehetőség arra, hogy egy kicsit
többet nyújtsanak a város lakosságának, elsősorban a gyermekeknek. Ugyanakkor ő is egyetért
azzal, hogy ne használjanak fel minden tartalékot.
Pap István Tibor polgármester: Úgy véli, a testület tagjainak közös az álláspontja a tartalékok
felhasználását illetően. A tartalék egy részét nem használnák fel, az csökkenti a költségvetési
hiányt, a másik része pedig jótékony célokat szolgál a város lakossága számára. Az Adventi
vasárnapok megünneplésére, a Betlehemre és az adományozásra irányuló javaslat nem meríti
ki a bizottság rendelkezésére álló 4,8 millió Ft összeget. Azért javasolta az Adventi Vasárnapok
megrendezését, mert a Mindenki Karácsonya rendezvényt a járványügyi veszélyhelyzetre
tekintettel nem lenne célszerű zárt térben megszervezni. Az Adventi Vasárnapokat szabad
térben, a szabályok betartása mellett meg lehet szervezni, így kicsi a kockázata a járványügyi
probléma kialakulásának. Egy jótékony és nemes gesztus lenne a lakosság irányába, és több
hétvégén keresztül meg lehet tartani, tartalmas programokkal, megvendégeléssel egybekötve.
A járványügyi veszélyhelyzetnek bizonyos szempontból voltak pozitív hozadékai is, de
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jellemzően negatív hatása volt. Bár a rendezvények jelentős részét nem tudták megszervezni,
de ezáltal bizonyos mértékű forrás felhalmozódott, amelynek egy részét az év végéig még fel
tudják használni. Feltételezhetően nem fog évekig fennállni a veszélyhelyzet, bár az biztos,
hogy a gépjárműadó-elvonás a jövő évben is megtörténik. Úgy véli, ilyen mértékben élni kell
ezekkel a forrásokkal, hiszen olyan mértékben nem minimalizálhatják a tevékenységüket a
költségvetés érdekében, hogy ne nyújtsanak semmit a lakosságnak.
Krcsméri Tibor képviselő: A testület 1 millió Ft-ot állapított meg a költségvetésben
karácsonyi díszkivilágításra. A polgármester tiszteletdíjából képzett tartalékból 500.000,- Ft-tal
növelhetnék az erre a célra szánt összeget.
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Génbank-Semex
Magyarország Kft. 500.000,- Ft támogatást nyújt az önkormányzatnak. A testület dönthet az
összeg felhasználásáról, de célszerű lenne ezen összeget a karácsonyi díszkivilágítás bővítésére
fordítani. A tavalyi évben vásárolt karácsonyi fénydekorációkat ki szeretnék bővíteni, és tovább
folytatni meghatározott utcák – jelen esetben a Hild János utca Kórház utcától a Posta utcáig
húzódó szakasza – karácsonyi díszkivilágítását. A rendelkezésre álló keretösszegből – a
kedvező ajánlatoknak köszönhetően – további fénydekorációs világítótesteket vásároltak a
Komlósi útra. Amennyiben a testület úgy rendelkezik, további fénydekorációs világítótestek
beszerzésére kerülhet sor, mert jelenleg érvényes még a kedvező ajánlat. Emellett egyeztetni
kell az áramszolgáltatóval a rácsatlakozást illetően, illetve szükség van további tartókonzolok
beszerzésére is. A fénydekorációk beszerzésénél igyekeznek figyelemmel lenni az
egységességre. Az ünnepekig hátra lévő rövid határidőre tekintettel, rövid időn belül dönteni
kell a kérdésben. Kéri a további véleményeket, javaslatokat.
Magyar Tibor képviselő: A megtakarításból kiépítésre kerülhetne a gyermekorvosi rendelő és
védőnői szolgálat épületénél a fedett babakocsi tároló. A rossz időre tekintettel erre most nagy
szükség lenne. Nem feltétlenül szükséges nagy költségvetésű tárolót kialakítani, vannak olyan
tárolók, amelyeket félkész állapotban lehet beszerezni, mobil tárolók, amelyek beszerzését,
összeállítását viszonylag kis költségvetésből meg lehet oldani.
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzatnak jelenleg nincs munkaerő kapacitása
arra, hogy kiépítse a babakocsi-tárolót, erre külső vállalkozót kellene felkérni, miután
felmérték, mekkora költséget ölelne fel.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Műszakilag fel kell mérni, hogy
milyen lehetőségek vannak, hol és milyen formában, méretben van lehetőség kialakítani a
tárolót. Erre a célra alkalmas kész tárolók állnak rendelkezésre, így kisebb munka és
időráfordítással kivitelezhető lenne a tároló.
Krcsméri Tibor képviselő: Akár jelen ülésen is dönthet erről a testület.
Pap István Tibor polgármester: Jelen ülésen nem, hiszen fel kell mérni, hogy a tároló
beszerzése, kiépítése pontosan mekkora összeget ölelne fel. Miután a felmérés megtörtént, az
árajánlatokat megkérték és azok beérkeztek, a kérdést döntésre a testület elé terjeszti.
Kéri, hogy a lehetőségeket felmérve, a testület tagjai a bizottságokkal együtt gondolkodva,
tegyenek javaslatokat a megtakarítások ésszerű felhasználására.
Mivel több kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat nem hangzott el, ismerteti a következő ülés
időpontját és napirendjeit:

30

2020. november 25. (szerda) 14 óra
Napirendek
1) Tájékoztató a 2020. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
3) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
4) Tájékoztató a Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi helyzetéről
5) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
6) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Kovács István és Magyar Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 1625 órakor –
berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Kovács István
Magyar Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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