Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4/R/2021.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 4. napján – 1410 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Kovács István, Krcsméri Tibor, Uj Zoltán, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor képviselő
Távolmaradását nem jelezte: Magyar Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző
Meghívottak: Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ (a
továbbiakban: ÁMK) intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet. Külön köszönti Verébné Sulyok Évát, az ÁMK intézményvezetőjét.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Hegedűs
Béla Tibor és Fekete Attila képviselők jelezték távolmaradásukat. Magyar Tibor képviselő úr
nem jelezte távolmaradását. A meghívóban ismertetett napirendi pontok megvitatását javasolja:
1. Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítése – dr. Bartha Elvira további megbízása
2. Árvai Anita határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéséhez hozzájárulás takarító
munkakörben
3. Kabai Áchim Gábor parkgondozói kinevezése
4. A város 2021. évi rendezvénytervéhez plusz előirányzat biztosítása
5. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
6. A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme
7. A Mezőhegyes 47. major 0110/7 hrsz-ú lakóház megvásárlása
8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok felülvizsgálata II.
10. A tanyagondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása és a Tanyagondnoki
Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
11. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása kérelme
12. A városi közterületi kamerarendszer bővítése
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Az I. számú fogorvosi körzet helyettesítése – dr. Bartha Elvira
további megbízása
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat I. számú fogorvosi körzetének korábbi
fogorvosát Dr. Marzan Mária Renátát kérte, hogy vállalkozói formában lássa el a körzet
feladatait, ő azt azonban nem vállalta, felmondott. A megüresedett fogorvosi körzet helyettes
fogorvosi feladatainak ellátásával Dr. Bartha Elvira fogorvost bízták meg határozott időre.
Vélhetően egyetért mindenki abban, hogy az lenne a legideálisabb, ha a fogorvosi feladat
vállalkozói formában kerülne ellátásra. Dr. Bartha Elvira fogorvos megbízási szerződése 2021.
július 31. napján lejárt. Annak érdekében, hogy ne helyettesítésben lássák el az I. számú
fogorvosi körzet fogorvosi feladatait, három lehetőség van. Egyrészről keresnek egy alkalmas
jelöltet, aki vállalkozó, és a testület megbízza a feladat ellátásával. Másrészről a testület
pályázatot írhat ki, és a legmegfelelőbb szakembert bízza meg a testület. Harmadrészről Dr.
Frankó Evelin Vivien kérése volt annak megvizsgálása, hogy a két körzetet össze lehet-e vonni.
A doktornő kérésére megvizsgálta ennek a lehetőségét és utána járt az Országos Kórházi
Főigazgatóságnál. A Főigazgatóság állásfoglalása alapján elvileg lehetséges a két körzet
összevonása, ahhoz szükség van a testület jóváhagyására is. Emellett szükség van Végegyháza
hozzájárulására is, hiszen csak úgy lehet Mezőhegyesen a két körzetet összevonni, ha a
végegyházi körzet fogorvosi feladatait nem Mezőhegyes látja el. Annak a testületnek is kell a
jóváhagyása, aki befogadja Végegyházát. Mezőkovácsházával egyeztetett a kérdésben, ő nem
zárkózik el a kérdéstől, nyitottak arra, de viszonylag bonyolult eljárásról lenne szó. Végegyháza
viszont nem nyitott a Mezőkovácsházához csatlakozásra. Egyelőre informálisan beszélt a
témáról a két település polgármesterével, így a kérdés még nem kerül a testület elé. Jelen
előterjesztés sem ezt a kérdéskört részletezi, hanem arra kéri a testületet, hogy a Dr. Bartha
Elvira fogorvos szerződését további két hónappal hosszabbítsa meg. A doktornőt tájékoztatta a
testület szándékáról. Szeretné, ha a két hónap alatt sikerülne megoldani a fogorvosi körzet
helyzetét. A legoptimálisabb az lenne, ha megmaradna a két körzet és mindkét körzet fogorvosi
feladatai vállalkozási formában kerülnének ellátásra. Amennyiben még jobban lecsökken a
város lakosságszáma, úgy nem fogják tudni fenntartani a két körzetet, össze kell vonni azokat.
Jelenleg ez a helyzet még nem áll fenn, de a jelenlegi helyzeten mindenképpen változtatni
szükséges. Szeretné, ha mindkét körzetet vállalkozó látná el addig, végleges státuszban. Kéri,
akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt
tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az önkormányzat kötelező
egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében
2021. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. szeptember 30.-áig továbbra is bízza meg az I.
számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával, heti 24 órában, a havi
NEAK finanszírozáson felül bruttó 21 Ft/ellátott megbízási díj fejében Dr. Bartha Elvira
fogorvost azzal, hogy a szerződés időtartamán kívül a 2020. július 28.-án kötött megbízási
szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak, és hatalmazza fel a polgármestert a
helyettesítési szerződés módosításának aláírására, valamint a további szükséges intézkedések
megtételére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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276/2021. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Megbízás meghosszabbítása az I. számú fogorvosi körzet helyettes fogorvosi
feladatainak ellátására
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak
szerint, az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó fogorvosi
alapellátás biztosítása érdekében 2021. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. szeptember 30.áig továbbra is megbízza (a 2020. augusztus 1-jétől betöltetlen) I. számú fogorvosi körzet
helyettes fogorvosi feladatainak ellátásával, heti 24 órában (17 órában Mezőhegyesen, 7 órában
Végegyházán), a havi NEAK finanszírozáson felül bruttó 21 Ft/ellátott megbízási díj fejében
Dr. Bartha Elvira fogorvost (sz.: Orosháza 1992.02.20., an.: Veraj Katalin, lakcím: 5668
Nagybánhegyes, Kossuth u. 81.), aki megfelel a tevékenység gyakorlásához szükséges
feltételeknek.
A szerződés időtartamán kívül – a szerződés 9. pontja – a 2020. július 28.-án kötött megbízási
szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert a helyettesítési szerződés módosításának aláírására, valamint a
további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: a szerződés megkötésére: 2021. augusztus 10.
2. napirendi pont: Árvai Anita határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéséhez
hozzájárulás takarító munkakörben
Pap István Tibor polgármester: Árvai Anita jelenleg az Alapszolgáltatási Központban
határozott idejű szerződéssel látja el a feladatát. Az Alapszolgáltatási Központ időközben
beolvadt az ÁMK-ba, amelynek vezetője kéri a testület egyetértését Árvai Anita határozatlan
idejű kinevezéséhez. A kinevezés nem jelent létszámnövelést, az álláshely a költségvetésbe
betervezésre került. Az álláshelyre szüksége van az intézményegységnek, a munkavállaló
eddigi munkájával meg vannak elégedve. Tekintettel arra, hogy Árvai Anita határozatlan idejű
kinevezésének akadálya nincs, javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását. Kéri,
akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt
tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá Árvai Anita jelenleg
határozott időre foglalkoztatott takarító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéséhez a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központjának
Alapszolgáltatási Központ intézményegységébe, takarító munkakörbe, 2021. szeptember 1.jétől azzal, hogy a kinevezésének egyéb feltételei változatlanok maradnak, és kérje fel az
intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat fentiek szerinti módosításáról,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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277/2021. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Árvai Anita határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéséhez hozzájárulás takarító
munkakörben
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az üres álláshelyek betöltéséhez való előzetes
hozzájárulásáról szóló 245/2019. (XII.11.) kt. számú határozatában foglalt jogkörében úgy
döntött, hogy hozzájárul Árvai Anita (Szül: Orosháza 1985.05.23., an: Baranyi Márta, lakcím:
Mezőhegyes, Hild J. u. 3. 4. a.) jelenleg határozott időre foglalkoztatott takarító határozatlan
idejű közalkalmazotti kinevezéséhez a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila
Általános Művelődési Központjának Alapszolgáltatási Központ intézményegységébe, takarító
munkakörbe, 2021. szeptember 1.-jétől. A kinevezésének egyéb feltételei változatlanok
maradnak.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat fentiek szerinti
módosításáról.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, ÁMK intézményvezetője
Határidő: 2021. augusztus 31.
3. napirendi pont: Kabai Áchim Gábor parkgondozói kinevezése
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat parkgondozói részlegéről az utóbbi időben
többen is nyugdíjba vonultak, emellett jelenleg tartós táppénzen lévő munkavállaló is van. A
parkgondozó részleg feladatai azonban nem csökkentek. Korábban az volt az álláspont, hogy
amennyiben üres álláshely lesz, úgy azt igyekeznek az önkormányzaton belül – a
közfoglalkoztatottak közül – feltölteni. Kabai Áchim Gábor jelenleg közmunkaprogramban
dolgozik, munkájával és személyével meg vannak elégedve. Kinevezése Tóth László
felmentési idejének leteltét követően nem jelent létszám növekedést, és annak egyéb akadályai
sincsenek, ezért javasolja Kabai Áchim Gábor közalkalmazotti jogviszonyba történő
kinevezését 2021. augusztus 15. napjától. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt tegye meg. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a képviselő-testület nevezze ki Kabai Áchim Gábort közalkalmazotti jogviszonyba,
az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára parkgondozó
munkakörbe, 2021. augusztus 15.-étől határozatlan időre (2021. augusztus 15.-étől 2022.
február 18.-áig feladat ellátására, majd 2022. február 19-től üres állás terhére), heti 40 órás teljes
munkaidőben, illetményét bruttó 219.000.-Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3
hónapban határozza meg, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési
okirat elkészítéséről, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
278/2021. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
Kabai Áchim Gábor parkgondozói kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm.
rendelet alapján kinevezi Kabai Áchim Gábor (szül: Makó 1992.10.23., an: Szántó Éva)
Mezőhegyes, Május 1. tér 9/6. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010)
parkgondozó munkakörbe, 2021. augusztus 15.-étől határozatlan időre (2021. augusztus 15.étől 2022. február 18.-áig feladat ellátására, majd 2022. február 19-től üres állás terhére), heti
40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó
219.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2021. augusztus 15.
4. napirendi pont: A város 2021. évi rendezvénytervéhez plusz előirányzat biztosítása
Pap István Tibor polgármester: Korábban jelezte, hogy javasolni fogja további 2 millió Ft
biztosítását a város 2021. évi rendezvénytervéhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
adóbevételi többlete terhére. A lakosság részéről kritika volt, hogy az elmúlt időkben nem
rendeztek rendezvényeket. Elkészítették a város 2021. évi rendezvénytervét, amely bővelkedik
az idei évre rendezvényekkel. Annak érdekében, hogy minél színvonalasabb rendezvényeket
tudjanak szervezni, javasolja a plusz 2 millió Ft biztosítását, amelynek felosztásáról az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság fog dönteni. Reméli, hogy az összeállított
rendezvénytervet meg tudják valósítani.
Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan,
azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 2 millió Ft plusz
előirányzatot biztosítson a város 2021. rendezvénytervéhez, az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére azzal, hogy plusz forrást az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság és a szervezők a 2021. augusztus 19.-20.-ai
nagyszabású városi Szent István napi rendezvényre fordíthatják, és kérje fel a Hivatal pénzügyigazdálkodási csoportvezetőjét, hogy a költségvetésben szükséges változásokat vezesse át, és
azokat a költségvetés I. féléves módosításakor vegye figyelembe, továbbá hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a döntést közölje a rendezvény szervezőivel és a bizottsággal,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
279/2021. (VIII.4.) Kt. sz. határozat
A város 2021. évi rendezvénytervéhez plusz előirányzat biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2 millió Ft (azaz kétmillió Ft)
plusz előirányzatot biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a város 2021.
rendezvénytervéhez, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére.
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A 2 millió Ft plusz forrást az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság és a
szervezők a 2021. augusztus 19.-20.-ai nagyszabású városi Szent István napi rendezvényre
fordíthatják.
Felkéri a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportvezetőjét, hogy a költségvetésben szükséges
változásokat vezesse át, és azokat a költségvetés I. féléves módosításakor vegye figyelembe.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntést közölje a rendezvény szervezőivel és a
bizottsággal.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerűen
Krcsméri Tibor képviselő: A 2021. augusztus 7. napjára meghirdetett játszótér átadására
szervezett városi rendezvény milyen forrásból valósul meg? A város 2021. évi
rendezvénytervében „Júliusi kavalkád” címmel betervezésre került 1 millió Ft, amely ezen
rendezvény megszervezésének a költségeit fedezte volna. A rendezvényt hirdető plakáton
szerepel a Széchenyi 2020 program, mint támogató. Ezen program hogyan kapcsolódik a
játszótér-átadó rendezvényhez?
Pap István Tibor polgármester: Az augusztus 7. napján megtartásra kerülő játszótér-átadás
és a hozzá kapcsolódó program költsége hozzávetőlegesen 300.000,- Ft-ot ölel fel.
Gyermekszínház előadást tekinthetnek meg az érdeklődők, ingyenes ugráló vár, üdítő és –
szponzori felajánlással – jégkrém várja a gyermekeket. A rendezvényhez csatlakozik a TOP4.3.1 „Leromlott városi területek fejlesztése, rehabilitációja” elnevezésű pályázat, amely emeli
a rendezvény színvonalát, több kísérő rendezvény és kibővített étel- és ital kínálat várja a
rendezvényre látogatókat. Az önkormányzat által szervezett programok költségeit fedezi a
tervezett 300.000,- Ft. Pozitívum, hogy a Széchenyi 2020 program csatlakozott a
rendezvényhez, hiszen az önkormányzatnak nem kerül plusz pénzbe, de többet tud nyújtani az
érdeklődőknek. Így a bizottság által betervezett 1 millió Ft nem kerül teljes egészében
felhasználásra, marad tartalék.

5. napirendi pont: A Dél-Békési
Megállapodásának módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulás

Társulási

Pap István Tibor polgármester: A központi orvosi ügyeleti körzet módosításából eredően a
kunágotai telephelyen lévő eszközök, illetve a társulás tulajdonában lévő gépjármű ingyenesen
Mezőkovácsháza Város Önkormányzat tulajdonába kerül, a társulás döntése értelmében.
Miután Mezőhegyes is tagja a Társulásnak, így az eszközök és gépjármű átadásához szükség
van az önkormányzat hozzájárulására. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület módosítsa a
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását a határozat mellékletét
képező tartalommal, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását
aláírja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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280/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítja a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás Társulási megállapodását a határozat mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás módosítását aláírja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő a döntés közlésére: haladéktalanul
A határozat melléklete
A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
9. sz. módosítása
(tervezet)
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási megállapodást (továbbiakban:
Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodás „IV. A társulási szervei” fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi szöveg
kerül:
Az Elnök, az Alelnökök, a bizottságok tagjainak névsora 1. számú függelékként jelen
Megállapodáshoz csatolandó.
2. A Megállapodás „V/A. A társulás vállalt feladatai” fejezete helyébe az alábbi szöveg
kerül:
V/A.
A TÁRSULÁS VÁLLALT FELADATAI
Központi orvosi ügyelet
Hozzájárul az egészségügyi alapellátáshoz tartozó központi orvosi ügyeleti feladat-ellátás
tárgyi feltételeinek biztosításához.
Formája: A megszűnő kunágotai székhelyű ügyeleti ellátáshoz tartozó települések által
megfizetett, a Társulás tulajdonát képező tárgyi eszközöket külön megállapodásban a
központi orvosi ügyeleti feladatokat a Társulás 17 tagönkormányzata részére feladat-ellátási
megállapodások alapján biztosító tagönkormányzat, Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata részére ingyenes használatba engedi át.
A Társulás tulajdonát képező, a kunágotai és a mezőkovácsházi székhelyű központi orvosi
ügyelet részére beszerzett NHR-896 forgalmi rendszámú, SUZUKI gyártmányú, LY típusú
VITARA és az LLL-223 forgalmi rendszámú, SUZUKI gyártmányú, JT típusú GRAND
VITARA gépjárművek üzembentartói jogát a központi orvosi ügyeletet szervező
tagönkormányzat, Mezőkovácsháza Város Önkormányzata részére ingyenesen átengedi.
3. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
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fennmaradnak.
4. Jelen módosítás 2021. augusztus 1. napján lép hatályba.
5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Mezőkovácsháza, 2021. június 25.
Aláírás külön íven
Záradék:
A Társulási Megállapodás módosítását a képviselő-testületek az alábbi határozatokkal hagyták
jóvá:
Települési Önkormányzat Képviselőtestülete:
Almáskamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Jóváhagyó határozat száma:

Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kevermes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Nagykamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
6. napirendi pont: A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme
Pap István Tibor polgármester: A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Több olyan kérelem is érkezik, amelynek pontos
címzettje és a célja nem ismert. Ezen kérelmeket általában nem terjeszti a testület elé. A Segítő
szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. számára,
annak korszerűbb mentéstechnikai eszközeinek beszerzésére gyűjt. Korábban már szó volt az
alapítvány kérelméről, de akkor felvetődött, hogy az esetben javasolják a támogatás
megítélését, ha az célzottan a szentesi mentőállomás eszközeinek a fejlesztésére kerül
felhasználásra. Utánajártak a kérésnek, és az alapítvány szerint nincs ennek akadálya. Ennek
eredményeképpen már az előterjesztés és a határozati javaslat is aszerint készült, hogy a
megítélt támogatás a Kft. Szentesi Bázisa mentéstechnikai eszközeinek a beszerzésére irányul.
Uj Zoltán képviselő: A Kft. szentesi bázisa honnan fog értesülni arról, hogy a testület
támogatást biztosít a mentéstechnikai eszközök beszerzésére? Mi a garancia arra, hogy a
megítélt támogatást a szentesi bázis meg fogja kapni?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A támogatást a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja az
alapítvány központi számlaszámára utalja, jelezve, hogy azt célzottan a Kft. Szentesi Bázisának
ítélte meg a testület. A Kft. ezt követően tovább utalja a támogatást a Szentesi Bázisnak. Az
önkormányzat visszaigazolást kér arról, hogy a támogatás az érintett szervezet részére átutalásra
került.
Uj Zoltán képviselő: A szentesi bázis honnan fogja tudni, hogy Mezőhegyes Város Képviselőtestülete nyújtotta a támogatást?
Pap István Tibor polgármester: Egyetért Uj Zoltán képviselő úr felvetésével, ezért ezen
kérdés és felvetés tisztázása érdekében javasolja, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki
azzal, hogy a testület kéri, hogy a támogatásból a Szentesi Bázis részére beszerzett eszközökről
az Alapítvány, a Kft. vagy a Szentesi Bázis tájékoztassa a testületet.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel és az elhangzottakkal
kapcsolatosan, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés,
észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 100.000,- Fttal támogassa a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány megkeresése nyomán a
Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t, a Kft. részére újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközök
beszerzésében azzal, hogy a támogatást célzottan a Kft. Szentes Bázisának felszereltségre kéri
fordítani, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és
gondoskodjon a fenti összeg mihamarabbi átutalásáról, továbbá kérje az alapítványt illetve a
Kft.-t, hogy a Szentesi Bázisra felhasznált támogatásról, illetve a beszerzett eszközökről
tájékoztassa a képviselő-testületet, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
281/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat
A Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 100.000,-Ft-tal (azaz: százezer
forinttal) támogatja a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány megkeresése
nyomán a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.-t (2040 Budaörs, Légimentő út 8.), a Kft. részére
újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközök beszerzésében.
A testület a támogatást célzottan a Kft. Szentes Bázisának felszereltségre kéri fordítani.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt és gondoskodjon a fenti
összeg mihamarabbi átutalásáról.
A testület kéri az alapítványt illetve a Kft.-t, hogy a Szentesi Bázisra felhasznált támogatásról,
illetve a beszerzett eszközökről tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: 2021. augusztus 6.
7. napirendi pont: A Mezőhegyes 47. major 0110/7 hrsz-ú lakóház megvásárlása
Pap István Tibor polgármester: A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” pályázat egyik célja, hogy a
szegregációs területről – 47. majorból – be kell telepíteni a Hild János utcában épülő szociális
bérlakásokba olyan családokat, akiknek segíteni szükséges a társadalmi beilleszkedésüket. A
pályázat kötelező eleme a beköltöztetett család ingatlanának a megvásárlása. Az ingatlan
megvásárlása értékbecslő által megállapított forgalmi értéken, vagy annál alacsonyabb értéken
történhet. A Mezőhegyes 0110/7 hrsz-ú ingatlan értékbecslő által megállapított forgalmi értéke
1.500.000,- Ft. A lakóingatlan vételára a pályázatban teljes mértékben elszámolható, plusz
költséget az önkormányzatra nézve nem jelent. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Krcsméri Tibor képviselő: Jelen előterjesztés egy család ingatlanának a megvásárlásáról szól,
ellenben összesen három családot érint az átköltöztetés, három szociális bérlakás épül. A másik
két család ingatlanának a megvásárlására a későbbiekben kerül sor?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A pályázat értelmében egy család lakóingatlanát köteles
megvásárolni az önkormányzat.
Krcsméri Tibor képviselő: Kiválasztásra került már mindhárom család? A pályázat régóta
húzódik és információi szerint voltak problémák a kiválasztással.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, kiválasztásra került mindhárom család. Voltak problémák,
de mára minden rendeződött e kérdést illetően. Nem az önkormányzat részéről volt probléma,
a családok nem voltak biztosak abban, hogy élni kívánnak a lehetőséggel.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
a „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” című pályázat megvalósítása
érdekében vásárolja meg Mészáros Ferenc tulajdonát képező Mezőhegyes 0110/7 hrsz-ú „kivett
lakóház, udvar” művelési ágú, 1226 m2 területű ingatlant, az ingatlan vételárát az értékbecslő
által meghatározott és a tulajdonos által elfogadott bruttó 1.500.000,-Ft-ban határozza meg
azzal, hogy a kiadást a pályázat teljes egészében fedezi, és hatalmazza fel a polgármestert arra,
hogy a pályázat megvalósítása érdekében írja alá a meghatározott vételáron a 0110/7 hrsz-ú
ingatlan megvásárlására készített adásvételi szerződést, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
282/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes 47. major 0110/7 hrsz-ú lakóház megvásárlása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” című pályázat megvalósítása
érdekében dönt a Mészáros Ferenc (5820 Mezőhegyes, Külsőpereg-Rákóczi major 88.)
tulajdonát képező Mezőhegyes 0110/7 hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” művelési ágú, 1226 m2
területű ingatlan megvásárlásáról.
Az ingatlan vételárát az értékbecslő által meghatározott és a tulajdonos által elfogadott bruttó
1.500.000,-Ft-ban határozza meg.
A kiadást a pályázat teljes egészében fedezi.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a pályázat megvalósítása érdekében írja alá a
meghatározott vételáron a 0110/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlására készített adásvételi
szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
8. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan került
beterjesztésre a rendelettervezet. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló rendeletbe a TOP-4.3.1 pályázatban megépítésre kerülő
három szociális bérlakás bérbevételeinek a feltételeit be kell építeni. Kéri a kérdéseket,
véleményeket. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Szentmihályi Ferenc jegyző: A rendeletbe konkrétan nevesíteni kell, mely pályázat keretében
épült szociális bérlakásokról van szó, azokat milyen feltételekkel lehet bérbe venni. Az érintett
szociális bérlakások után 5 évig nem kell bérleti díjat fizetni, és kizárólag a pályázati
kritériumoknak megfelelő, a szegregátumban lakó és onnan kiválasztásra kerülő bérlő jogosult
a bérletre.
Pap István Tibor polgármester: A szociális bérlakások építése jelenleg még folyamatban van,
a munkák hamarosan befejeződnek, a vállalt határidőre meg is történik azok műszaki átadása.
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A pályázat soft elemei kapcsán felmerült problémákat rendezni tudják. A problémákat
elsősorban a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet jelentette, de a projekt kapcsán vállalt
kötelezettségeket teljesíteni tudják, az elképzelések meg fognak valósulni. A pályázatot
szeretnék rövid időn belül lezárni, ehhez egyrészről szükség van az érintett ingatlan
megvásárlása, és a szükséges döntéseket meg kell hozni, így a rendeletet is módosítani kell
többek között.
Kovács István képviselő: Hogyan oldja meg a lakhatását az az új bérlakásba beköltöztetett
család, akitől a testület megvásárolja a lakóingatlanát, de később úgy dönt, hogy nem szeretne
tovább a bérlakásban élni, ki szeretne onnan költözni?
Pap István Tibor polgármester: A pályázat kötelező eleme a lakóingatlan megvásárlása, azt
nem értékesíthetik újra a korábbi tulajdonosának. A beköltöztetett lakó dönthet úgy, hogy
kiköltözik a szociális bérlakásból, mert nem hajlandó tovább abban élni, de a megvásárolt
ingatlanát nem kaphatja vissza, lakhatását önmagának kell megoldania. Ezzel egyidejűleg az
önkormányzatnak keresnie kell a kijelölt szegregátumból egy másik családot, akit be tudnának
költöztetni, aki megfelel az előírt feltételeknek.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van a rendelettervezetet illetően, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
9/2021.(VIII.12.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege jegyzőkönyv mellé csatolva)
9. napirendi pont: A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok
felülvizsgálata II.
Pap István Tibor polgármester: A veszélyhelyzet időtartama alatt a polgármester gyakorolta
a bizottságok hatásköreit, ezért a polgármester hozott helyettük határozatot. A Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság helyett összesen 242 határozatot hozott. Minden döntéséről
folyamatosan tájékoztatta a bizottságok tagjait, elektronikus úton megküldésre kerültek a
határozatok, előterjesztések, és a tervezetek is. Az előterjesztés felsorolás szinten tartalmazza a
meghozott határozatokat, még egyszer nem került megküldésre az anyag, annak nagy
terjedelme miatt sem. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a
testület a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntéseket bármikor
felülvizsgálhatja, így hatályon kívül helyezheti, megváltoztathatja vagy változatlanul hagyhatja
őket. Kéri, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt bizottsági hatáskörben hozott döntéseit hagyja
helyben a testület, amennyiben egyetért azok mindegyikével. Amennyiben kérdés, észrevétel,
vélemény van, azt tegyék meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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Tarkó Gábor képviselő: A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság javasolja minden
határozat jóváhagyását.
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e további kérdés, észrevétel, vélemény. Mivel
további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület hagyja helyben a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt, 2020. november 4. és 2021. június 15.
napja között, a polgármester által a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság helyett hozott és
a bizottság által szintén elfogadásra javasolt – az előterjesztésben felsorolt – határozatokat,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
283/2021. (VIII.4.) kt. számú határozat
A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok felülvizsgálata II.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott - a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság javaslatának kikérése után -, hogy helyben hagyja a 478/2020. (XI.3) Korm.
rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt
(2020. november 4. és 2021. június 15. között) a polgármester által a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság helyett hozott alábbi határozatokat:
1) 156/2020. (XI.18.) – 166/2020. (XI.18.) Kt. számú határozat – Települési támogatások
(Czinanó Mihály, Papp Alexandra, Göblyös Tamás, Finta-Barthó Mónika, Janovics
Dezső, Katona Pál, Borbély Anikó, Garai Csaba, Németh Ferenc, Gyarmatiné Kovács
Dominika, Nyikó Bernadett)
2) 167/2020. (XI.19.) – 180/2020. (XI.19.) Kt. számú határozat – Települési támogatások
(Horváth Imre, Toll Erzsébet, Rácz Klára, Lakatos Lajos, Alexa Sándor, Csillag József,
Harasztosi Albertné, Harsányi Olivér Leó, Erdős József László, Mahler Mária, Varga
Márta, Jakub Mátyás, Labáth Veronika, Erdélyiné Kovács Enikő)
3) 181/2020. (XI.20.) Kt. számú határozat – Vajgel Attiláné települési támogatása
4) 182/2020. (XI.20.) Kt. számú határozat – Kovács Mária települési támogatása
5) 183/2020.(XI.20.) Kt. sz. határozat - Mezőhegyes, Templom utca 3/5. szám alatti 61 m2
alapterületű önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadásra történő meghirdetése
6) 184/2020.(XI.20.) Kt. sz. határozat - Kisgyörgyei Szilvia Mezőhegyes, Templom utca
3/2. szám alatti önkormányzati bérlakás iránti kérelme
7) 185/2020.(XI.20.) – 188/2020. (XI.20.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Tóth Bálintné, Zombori Eszter, Ferenczi Sándorné, Szakál Márta)
8) 189/2020. (XI.20.) Kt. sz. határozat – Állami gondoskodás alatt lévő mezőhegyesi
gyermekek települési támogatása
9) 190/2020. (XI.20.) Kt. sz. határozat – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat – elbírálás
10) 192/2020. (XI.27.) Kt. számú határozat - A behajthatatlanná vált követelések leírása
11) 194/2020. (XII.1.) – 208/2020. (XII.1.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Varga Péterné, Békési László Mihály, Kassai Katalin, Péter Erzsébet, Zelenka Ferenc
Sándor, Juhász Edina, Nagy Gyuláné, Tóth Zsolt, Balázs György, Hényel Józsefné,
Botos Beáta, Baloghné Varga Julianna, Kövesdi Mihály, Bali Mária, Madácsi Istvánné)
12) 209/2020. (XII.1.) Kt. sz. határozat – Hormonális fogamzásgátló spirál vásárlása
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13) 210/2020.(XII.2.) Kt. sz. határozat - Mezőhegyes, Posta utca 15. szám alatti 14 m2
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásra történő meghirdetése
14) 211/2020.(XII.2.) Kt. sz. határozat - Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 20. szám alatti,
„E” jelű 40,9 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásra történő
meghirdetése
15) 219/2020. (XII.11.) Kt. számú határozat - Tetőfedő cserépléc értékesítése
16) 221/2020. (XII.14.) – 238/2020. (XII.14.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Orlovics Csilla, Bognár Attiláné, Harangozó Mátyás, Toll Erzsébet, Dombrádi Béla,
Eszéki Éva, Kovács Marianna, Nagy Sándorné, Vajgel Nikoletta, Sívó Imréné, Farkas
Istvánné, Papp Alexandra, Lukácsi Zsuzsanna, Racos Maricica, Hajdú Benjámin, Fejes
Lajos, Nyikó Bernadett, Kövesdi Ilona)
17) 242/2020. (XII.17.) Kt. sz. határozat - A Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 1. szám alatti,
40,5 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló, volt
Zeneiskolai helyiség bérbeadása
18) 243/2020. (XII.17.) Kt. sz. határozat - A Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 1. szám alatti,
3 db, összesen 30 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló,
volt Zeneiskolai helyiségek bérbeadása
19) 246/2020. (XII.21.) Kt. számú határozat - Dr. Szabados Éva és Kovács Róbert bérlők
Mezőhegyes, Templom u. 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakásba más személy
befogadása iránt kérelme
20) 247/2020. (XII.22.) – 251/2020. (XII.22.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Bálint Beáta, Juhász István, Bozó János Tibor, Imre Ildikó, Szubinné Bakai Ilona)
21) 1/2021. (I.5.) - 5/2021. (I.5.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Rézműves
Zoltánné, Kiss Magdolna, Binder Szilvia, Sípos Csaba, Gyarmatiné Kovács Dominika)
22) 9/2021. (I.13.) – 21/2021. (I.13.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Horváth
László, Kövesdi Mihály, Kovács Gyöngyi, Finta-Barthó Mónika, Burus Franciska
Terézia, Pap László, Papp Alexandra, Barkó Ferenc, Faragó Nikolett, Setényi Mihály,
Sívó Imréné, Varga Géza János, Göblyös Tamás)
23) 22/2021. (I.14.) – 30/2021. (I.14.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Farkas
Istvánné, Labáth Veronika, Mrlák Anita, Balázs György, Szakál Márta, Jakub Mátyás,
Katona Pál, Zombori Eszter, Schmalzl Magdolna)
24) 31/2021. (I.15.) Kt. számú határozat - Tetőfedő cserép értékesítése
25) 35/2021. (I.22.) – 48/2021. (I.22.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Kisuczkiné Soós Erika, Varga Márta, Orlovics Csilla, Alexa Sándor, Bódi Árpádné,
Pappné Gigacz Gabriella, Csillag József, Harsányi Olivér Leó, Czinanó Mihály, Orsós
Mária, Garan János, Borbély Anikó, Juhász István, Szalai Katalin)
26) 50/2021. (I.26.) Kt. számú határozat - Tetőfedő cserépléc értékesítése
27) 52/2021.(I.28.) Kt. sz. határozat - Fekete Tamás Róbert és Dobos Fruzsina bérlőként
kijelölése a Mezőhegyes, Templom utca 3/5. számú önkormányzati bérlakásra
meghirdetett pályázat nyerteseiként
28) 53/2021. (I.28.) Kt. sz. határozat - Engelhardt Éva Mezőhegyes, Kiskatonák tere 8.
szám alatti önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
29) 54/2021.(I.28.) Kt. sz. határozat - Krizsánné Szegedi Edit Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
30) 55/2021. (I.29.) Kt. sz. határozat - Mezőhegyes, Posta utca 15. szám alatti 14 m2
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásra történő meghirdetése
31) 60/2021. (II.5.) – 80/2021. (II.5.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Vozár
Attiláné, Király Edit, Kovács Pálné, Szabó János Pál, Karancsi József, Sípos Csaba,
Gyarmatiné Kovács Dominika, Rácz Klára, Dorner Gábor, Bozó János Tibor, Lajos
Gergő, Lajos Jánosné, Hajdú Benjámin Ferenc, Harangozó Mátyás, Harasztosi
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Albertné, Lukácsi Zsuzsanna, Nyáriné Simon Georgina, Békési László Mihály, Horváth
Imre, Erdős József László, Tordai Magdolna)
32) 81/2021. (II.8.) Kt. számú határozat - Tetőfedő cserépléc értékesítése
33) 82/2021. (II.8.) Kt. számú határozat - Tetőfedő cserépléc értékesítése
34) 86/2021. (II.12.) – 97/2021. (II.12.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Asztalos
Erik, Pfeifer Anna Mária, Dudaszeg Andrásné, Bognár Attiláné, Burus Győző, Lakatos
Lajos, Burus Franciska Terézia, Kölüs Ida Szabina, Fejes Lajos, Kassai Katalin, Nagy
Sándorné, Balázs György)
35) 101/2021. (II.22.) – 111/2021. (II.22.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Vajgel Attiláné, Rézműves Zoltánné, Dombrádi Béla, Horváth Zoltánné, Kövesdi
Ilona, Németh Ferenc, Mahler Mária, Finta-Barthó Mónika, Bali Mária, Racos
Maricica, Labáth Veronika)
36) 117/2021. (III.2.) – 120/2021. (III.2.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Nyikó
Bernadett, Binder Szilvia, Balogh Zsuzsanna Mária, László Istvánné)
37) 129/2021. (III.10.) – 135/2021. (III.10.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Schmalzl Magdolna, Toll Erzsébet, Kovács Gyöngyi, Erdős József László, Kövesdi
Mihály, Pap László, Madácsi Istvánné)
38) 136/2021.(III.18.) Kt. sz. határozat - A Mezőhegyes, Posta u. 15. szám alatti, 14 m2
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
39) 138/2021. (III.24.) – 145/2021. (III.24.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Sebők István, Burus Győző, Kubik Lászlóné, Burus Franciska Terézia, Bálint Beáta,
Farkas Istvánné, Csatári Edit, Barkó Ferenc)
40) 146/2021.(III.25.) Kt. sz. határozat - Kéri Judit Mezőhegyes, Posta utca 40/2. szám alatti
önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
41) 147/2021. (III.26.) Kt. számú határozat - Tetőfedő cserépléc értékesítése
42) 148/2021. (III.31.) – 149/2021. (III.31.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Göblyös Tamás, Borbély Anikó)
43) 152/2021. (IV.6.) Kt. sz. határozat - Az EU szabványoknak nem megfelelő, leselejtezett
fa játékelem értékesítése
44) 153/2021. (IV.6.) Kt. sz. határozat - Mezőhegyes, Posta utca 15/1. szám alatti 61 m2
alapterületű, önkormányzati tulajdonú bérlakás meghirdetése
45) 155/2021. (IV.8.) – 157/2021. (IV.8.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (FintaBarthó Mónika, Gyarmatiné Kovács Dominika, Racos Maricica)
46) 159/2021. (IV.19.) – 165/2021. (IV.19.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Varga Márta, Sípos Csaba, Dombrádi Béla, Péter Erzsébet, Lecó Csabáné, Makra Jenő,
Erdélyiné Kovács Enikő)
47) 168/2021. (IV.20.) Kt. sz. határozat - Krizsánné Szegedi Edit Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 3/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
48) 178/2021. (IV.26.) – 183/2021. (IV.26.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Dudaszeg Józsefné, Asztalos Erik, Karikó Lászlóné, Nagy Gyuláné, Dorner Gábor,
Orlovics Csilla)
49) 188/2021. (V.5.) – 191/2021. (V.5.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Rácz
Klára, Szabó János Pál, Harangozó Mátyás, Kölüs Ida Szabina)
50) 203/2021. (V.13.) – 205/2021. (V.13.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Kövesdi Mihály, Mazula Enikő, Lajos Anita)
51) 209/2021.(V.17.) Kt. sz. határozat – Dévai Antalné Mezőhegyes, Kossuth utca 17/3.
szám alatti önkormányzati bérlakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása
52) 210/2021. (V.17.) Kt.sz. határozat - Dr. Szabados Éva Mezőhegyes, Templom utca 3/3.
szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása
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53) 212/2021. (V.18.) Kt. sz. határozat - Mezőhegyes, Templom utca 3/8. szám alatti 60 m2
alapterületű, önkormányzati tulajdonú bérlakás meghirdetése
54) 214/2021.(V.19.) Kt. sz. határozat - Jusztin Ágnes bérlőként kijelölése a Mezőhegyes,
Posta utca 15/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra meghirdetett pályázat
nyerteseként
55) 215/2021.(V.19.) Kt. sz. határozat - Kurai Lajos Mezőhegyes, Kossuth utca 17/1. szám
alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
56) 216/2021. (V.19.) – 221/2021. (V.19.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Kisuczkiné Soós Erika, Pappné Gigacz Gabriella, Pap László, Sipos Csaba, Nagy
Sándorné, Burus Franciska Terézia)
57) 228/2021.(V.31.) Kt. sz. határozat - Posztós Mihályné Mezőhegyes, Május 1-tér 9/5.
szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
58) 229/2021.(V.31.) Kt.sz. határozat - Dr. Frankó Evelin Vivien Mezőhegyes, Templom
utca 3/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása
59) 230/2021. (VI.2.) Kt. sz. határozat – Települési támogatás Ivanics Ferenc
60) 245/2021. (VI.9.) – 246/2021. (VI.9.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások (Vigh
József, Asztalos Erik)
61) 251/2021. (VI.14.) – 253/2021. (VI.14.) Kt. sz. határozat – Települési támogatások
(Imre Ildikó, Krizsán Judit, Sipos Csaba)
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A tanyagondnoki álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása és a
Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása
Pap István Tibor polgármester: Gergely László a Mezőhegyes II. számú tanyagondnoki
szolgálat tanyagondnoka nyugdíjba vonult, felmentési idejét tölti augusztus végéig. Az új
tanyagondok kinevezéséig Csete Andrást bízta meg a helyettes tanyagondnoki feladatok
ellátásával. A pályázatot ezt követően kiírták. A tanyagondnoki álláshely betöltésére kiírt
pályázati felhívásra három pályázat érkezett be. Lázár Ágnes, Csete András és Kemény László
pályázott. A pályázatok tartalmilag és formailag is megfeleltek az kiírásnak. A pályázat
benyújtására rendelkezésre álló határidőt követően 47. majorban fórumot szerveztek, ahol
lehetőséget biztosítottak a jelölteknek a lakosság előtti bemutatkozásra. Közel 20 érdeklődő
jelent meg a fórumon, amelyen jó hangulatú beszélgetés keretében kérdezhettek a majori lakók
a jelöltekről. Lehetőséget biztosítottak a jelenlévő majori lakosoknak, hogy név nélkül
szavazzanak a jelöltekre. A majori lakosság egyhangúan kinyilvánította, hogy Csete Andrást
szeretnék tanyagondnoknak. Csete Andrásnak annyiban volt helyzeti előnye, hogy helyettes
tanyagondnoki feladatokat látott el az elmúlt időszakban. Fontos volt számukra a lakosság
véleménye, az elmúlt időszak tapasztalatairól most nyilatkozhatott a lakosság. Csete András
munkájával teljes mértékben meg van elégedve a majori lakosság. Az előterjesztés részletes
tájékoztatást nyújt és csatolták a jelöltek pályázatait is. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt tegye meg. (Az előterjesztés, a
pályázatok és azok mellékletei a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Uj Zoltán képviselő: Ő is jelen volt 47. majorban a bemutatkozó fórumon. A lakosság részéről
egyértelmű volt, kit szeretnének tanyagondnoknak. A helyettesítést hogyan oldják meg ezután,
ha bármely tanyagondnok szabadságon lesz?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A tanyagondnokok egymást helyettesítik. Amennyiben
megoldható úgy a helyettesítés, hogy a feladatokat a másik kettő tanyagondnok lássa el, úgy
nincs szükség egyéb helyettesítő személy bevonására. Az eddigiekben is így látták el a
helyettesítést.
Uj Zoltán képviselő: Vélhetően előfordult olyan helyzet, amikor nemcsak egy, hanem kettő
tanyagondok is kiesett a munkából. Ebben az esetben hogyan oldják meg a helyettesítést?
Tudomása szerint Kemény László is elvégezte a tanyagondnoki képzést.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Kemény László helyettes tanyagondnoki tanfolyamot végzett,
amely nem egyenrangú a tanyagondnoki képzéssel. Ahhoz teljesen megfelel ez a tanfolyam,
hogy azon ritka alkalmakkor, amikor két tanyagondnok sem tudja ellátni a feladatát, ezzel a
tanfolyammal helyettesítést láthat el a kijelölt személy. Erre azonban ritkán lesz szükség,
egymást tudják helyettesíteni a tanyagondnokok.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Nem tudott részt venni a fórumon, így nem tudta kikérni a
majori lakosság véleményét, de a szavazatok alapján egyértelmű volt, hogy Csete Andrást
szeretnék tanyagondnoknak. Ettől függetlenül lehetőséget biztosítottak arra, hogy a másik két
pályázó is bemutatkozhasson?
Uj Zoltán képviselő: Mindhárom jelölt lehetőséget kapott arra, hogy bemutatkozzon, és
meggyőzze a majori lakosságot. Kétségtelen, hogy Csete András helyzeti előnyben volt, hiszen
már hónapok óta helyettes tanyagondnoki feladatokat látott el. A majori lakosság ez idő alatt
megismerhette, véleményt alkothatott róla. A jelenlévők mindegyike meg volt elégedve Csete
András munkájával.
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat megszervezte, hogy a négy érintett
majorból azok a lakosok, akik részt szerettek volna venni a fórumon, részt vehessenek. A
tanyagondnokok a fórum helyszínére szállították a lakosokat. Tájékoztatta a jelenlévőket az
előzményekről és minden pályázónak lehetőséget biztosított arra, hogy bemutatkozzon. A
bemutatkozást követően került sor a lakossági szavazásra. A lakosok név nélkül nyilváníthatták
ki véleményüket. A szavazás egy visszajelzés volt az önkormányzat részére, amelyből
egyértelmű volt, kit szeretne a lakosság tanyagondnoknak. A testület a lakosság véleményét is
irányadónak tekinti.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A majori lakosság véleménye döntő ebben a kérdésben.
Kovács István képviselő: Növelte volna a másik két pályázó nyerési esélyét, ha lehetőséget
biztosítottak volna arra, hogy egy meghatározott ideig helyettes tanyagondnoki feladatokat
lássanak el ők is. Van olyan majori lakos, aki egyáltalán nem ismeri a jelölteket, így nem is
alkothatott róla véleményt. Egyértelmű, hogy arra szavaz, aki már több hónapja tanyagondnoki
feladatot lát el, és akit jobban megismert ez idő alatt.
Pap István Tibor polgármester: Igen, valóban, de ehhez kellett, hogy a helyettes
tanyagondnokról jó véleményük alakuljon ki. Kemény László esetében Kovács képviselő úr
javaslata még kivitelezhető is lett volna, de egy olyan pályázó esetében, akit nem ismernek és
semmiféle kötődése nincs az önkormányzathoz, kizárt dolog lett volna. Kemény Lászlót, mint
az önkormányzat parkfenntartó részlegének dolgozóját a lakosság valamilyen mértékben már
megismerhette. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő17

testület az önkormányzat II. számú körzetének, a Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major
és 57. major területén ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére kiírt pályázatára beérkezett
3 db pályázatot nyilvánítsa érvényesnek, a pályázók közül Csete Andrást, jelenlegi helyettes
tanyagondnokot hirdesse ki a nyertes pályázónak, és nevezze ki közalkalmazotti jogviszonyba
Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú körzete tanyagondnokának, az önkormányzat
falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás szakfeladatára, tanyagondnok munkakörbe, 2021.
augusztus 27.-étől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, és illetményét bruttó
242.955.-Ft összegben állapítsa meg azzal a feltétellel, hogy a tanyagondnoki képzést a
kinevezésétől számított egy éven belül köteles elvégezni, illetve hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon Csete András kinevezési okiratának
módosításáról és kérje fel, hogy döntéséről értesítse a másik két pályázót és az érintett majorok
lakosságát, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
284/2021. (VIII.4.) kt. számú határozat
Csete András kinevezése a II. számú körzet tanyagondnokának
I. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester 236/2021. (VI.4.) Kt. számú
határozatával a Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú körzetének, a Mezőhegyes 46.
major, 47. major, 52. major és 57. major területén ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére
kiírt pályázatára beérkezett 3 db pályázatot érvényesnek nyilvánítja.
A pályázók közül Csete András, Mezőhegyes II. József krt. 69. szám alatti lakost, jelenlegi
helyettes tanyagondnokot hirdeti ki a nyertes pályázónak.
II. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján kinevezi az
önkormányzatnál – annak József Attila Általános Művelődési Központ intézményénél –
jelenleg is közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott Csete András (Szül: Mezőhegyes
1975.03.09., an: Hajdu Erzsébet) Mezőhegyes, II. József krt. 69. szám alatti lakost
közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú körzetének, a
Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major tanyagondnokának, az önkormányzat
falugondnoki-tanyagondnoki szolgáltatás szakfeladatára, tanyagondnok munkakörbe, 2021.
augusztus 27.-étől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt., továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően bruttó 242.955.-Ft összegben állapítja meg, mely magába foglalja a
garantált bérminimum – 219.000,-Ft/hó – valamint a kötelező szociális ágazati összevont pótlék
– bruttó 23.955,-Ft/hó – összegét.
A tanyagondnoki képzést a kinevezésétől számított egy éven belül köteles elvégezni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon Csete András
kinevezési okiratának módosításáról.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a másik két pályázót és az érintett majorok
lakosságát.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: a közalkalmazotti kinevezés módosítására: 2021. augusztus 26.
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Pap István Tibor polgármester: Törvényi kötelezettség a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai
Programjának jóváhagyása. A jegyző úr elkészítette a szakmai programot, melyet csatoltak a
előterjesztéshez. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az önkormányzat Tanyagondnoki
Szolgálatának Szakmai Programjával kapcsolatosan, azt tegye meg. (A szakmai
programtervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal fogadja el Mezőhegyes Városi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálatának
Szakmai Programját, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
285/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálata
Szakmai Programjának jóváhagyása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja Mezőhegyes Városi Önkormányzat Tanyagondnoki Szolgálatának Szakmai
Programját.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
11. napirendi pont: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása kérelme
Pap István Tibor polgármester: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása az Orosházán
megrendezésre kerülő augusztus 20.-ai ünnepséghez kapcsolódó Nemzeti Vágta előfutamának
nevezési díja támogatása kapcsán kereste meg a testületet. Nem egyszerű a kérdés, mert
Mezőhegyes nem az Orosházi Kistérséghez tartozik, hanem a Mezőkovácsházi Kistérséghez,
ellenben az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulással működnek együtt a központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosítása érdekében. Augusztus 20. napján Mezőhegyesen is lesznek
rendezvények, amelyekre jelentős forrást biztosítanak, és ezzel az a céljuk, hogy minél többen
látogassák meg a rendezvényt. Az előterjesztésben 50.000,- Ft támogatás megítélését javasolja,
tekintettel a kistérség és az önkormányzat értékes együttműködésére. Emellett szerepel az
előterjesztésben egy másik határozati javaslat is, amely arra irányul, hogy a testület nem kívánja
támogatni a rendezvényt. Kéri a testület véleményét és az egyéb javaslatokat.
Krcsméri Tibor képviselő: Valamekkora összegű támogatás megítélését a kistérség és az
önkormányzat közötti jó kapcsolat megőrzése, erősítése miatt mindenképpen javasolja. A
támogatás gesztusértékű lenne a testület részéről a Kistérség irányába.
Tarkó Gábor képviselő: 50.000,- Ft összegű támogatásnál nagyobb összegű támogatás
megítélését javasolja. Egyrészről a jó kapcsolat kialakítása és erősítése érdekében, illetve
figyelemmel a település lovas hagyományaira. Vannak olyan versenyzők, akik a helyi
szakképző iskolában tanultak, lovász és belovagló képzésben részesültek, országos sikereket
értek el abban a kategóriában, ezáltal őket is támogatná a város, ha a verseny Orosházán kerülne
megrendezésre. Javasolja, hogy a testület 100.000,- Ft-tal támogassa a Nemzeti Vágta
előfutamának Orosházán történő megrendezését.
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Pap István Tibor polgármester: A rendezvény szervezőjét arról tájékoztatta, hogy ő akkor
tudná a rendezvényt komolyabban támogatni, ha a versenyen részt venne mezőhegyesi
versenyző, mezőhegyesi lóval. Úgy tudja, nem lesz mezőhegyesi induló. Annyiban egyetért
Tarkó Gábor képviselő úrral, hogy figyelemmel arra, hogy Mezőhegyes mint lovas település,
és több Mezőhegyesen tanult volt diák résztvevője lehet magának az eseménynek, nagyobb
mértékű támogatásban részesíthetné a testület a rendezvényt.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Azzal egyetért, hogy a kistérséggel való jó kapcsolat
fenntartása és erősítése érdekében támogatni kell a rendezvényt. Gesztusérték a kistérség
irányába a testület részéről.
Uj Zoltán képviselő: 50.000,- Ft támogatás megítélését javasolja.
Krcsméri Tibor képviselő: 75.000,- Ft támogatás megítélését javasolja.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele, más javaslata van,
azt tegye meg. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel további kérdés,
észrevétel, más javaslat nem volt, Krcsméri Tibor képviselő úr javaslatát bocsátja szavazásra.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 75.000,-Ft-tal támogassa az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulása kérelme alapján a Nemzeti Vágta előfutamának Orosházán
történő megrendezését azzal, hogy a kiadás fedezete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének adóbevételi többlete, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéséről
értesítse Oravecz Nóra alpolgármestert és gondoskodjon a fenti összeg mihamarabbi
átutalásáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
286/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása kérelmére a Nemzeti Vágta előfutamának
támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 75.000,-Ft-tal (azaz: hetvenötezer
forinttal) támogatja az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása kérelme alapján a Nemzeti Vágta
előfutamának Orosházán történő megrendezését.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Oravecz Nóra alpolgármestert és
gondoskodjon a fenti összeg mihamarabbi átutalásáról.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: 2021. augusztus 6.
12. napirendi pont: A városi közterületi kamerarendszer bővítése
Pap István Tibor polgármester: Korábbi testületi ülésen a bejelentések között már tárgyaltak
a városi kamerarendszer bővítéséről. Akkor a testület egyetértett abban, hogy bővíteni
szükséges a kamerarendszert, ezért árajánlatokat kértek három gazdasági szereplőtől.
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Mindhárom céggel folytattak tárgyalást, megtekintették a helyszíneket, felmérést végeztek, de
a három cég közül kettő adott érdemi árajánlatot. Az árajánlatokat mellékelték az
előterjesztéshez, továbbá Kovács István képviselő úr írásos szakmai véleményt is adott a
témában. Az árajánlatokban szerepel, hol kerülnének kiépítésre további térfigyelő kamerák. A
kamerarendszer bővítésének forrása az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi
többlete. A 2021. évi költségvetés adóbevételi többlete terhére az eddigiekben 14 millió Ft
felhasználásáról döntött a testület. Vannak olyan fejlesztési elképzelések, amelyek tervben
vannak, de testületi döntés még nem született azokról. Ezek költsége mindösszesen
hozzávetőlegesen 25-30 millió Ft. Az eddigiekben a 2021. évi költségvetés adóbevételi többlete
terhére az alábbi testületi döntések születtek:
- A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület támogatása
360.000,- Ft
- Fűnyíró traktor beszerzése
5.750.000,- Ft
- A Mezőhegyes 5/3 hrsz-ú gyermekjátszótér felújítása, bővítése
2.994.134,- Ft
- Megjelenés a „Tradicionális Intézmények, Nemzeti Értékek
Magyarországon” angol nyelvű kiadványban
69.000,- Ft
- A város 2021. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása
200.000,- Ft
- A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ és a Polgármesteri Hivatal
klímatizálása
4.710.093,- Ft
Ezen tételek mindösszesen 14 millió Ft-ot tesznek ki.
Jelen ülésen 2 millió Ft-ról döntött a testület a rendezvénykeret bővítésére. Jelen napirend
kapcsán a kamerarendszer bővítése 5,5 millió Ft-ot ölelne fel. Tervek között szerepel a
közvilágítás fejlesztése a Kozma Ferenc utcában, és több olyan kisebb tétel, amelyről még nem
született testületi döntés. Hozzávetőlegesen további 14 millió Ft kerülne felhasználásra az
adóbevételi többlet terhére. Az eddig megvalósult fejlesztések és a közeljövőben
megvalósítandó elképzelések körülbelül 30 millió Ft forrást jelentenek. A 2021. évi adóbevételi
többlet 80 millió Ft. Vannak még elképzelések – tervezés, projekt előkészítés – amelyeket meg
szeretnének valósítani, de tartalékot is szeretnének képezni a jövő év elejére. Van még lehetőség
további fejlesztési elképzelések megvalósítására, de az óvatos gazdálkodás jegyében célszerű
tartalékot is képezni, ezért minden ülésen tájékoztatni kívánja a testületet az adóbevételi többlet
felhasználásáról, az adóbevételi többlet terhére hozott döntésekről, és a még rendelkezésre álló
összegről.
Tarkó Gábor képviselő: A kamerarendszer szabályzata elkészült?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Amennyiben a testület dönt a kamerarendszer fejlesztéséről, úgy
az beépítésre kerül a kamerarendszerről szóló rendeletbe és annak megfelelően terjeszti a
testület elé módosításra, elfogadásra.
Pap István Tibor polgármester: Az elmúlt ülésen a kamerák tervezett helyével kapcsolatosan
merült fel egy-két kifogás. A lakosság által jelzett helyszínekre indokolt a kamerák felszerelése.
Ilyen például a temető, ahol jelentős mértékben megszaporodott a lopások száma. A lakosság
jelzéseivel foglalkoznia kell a testületnek, nem hagyhatják figyelmen kívül azokat. A játszótér
fejlesztésére a testület 3 millió Ft plusz költséget fordított és további bővítést terveznek, annak
megóvása és vagyonvédelme érdekében indokolt a kamera kiépítése. A 18. majori trafik
csomópontnál rendkívül nagy problémát jelent az illegális hulladéklerakás, amelynek nem
tudják elejét venni másképpen, csak ha kamerát helyeznek el. A Deák és Vasút utcai, valamint
a Vasút – Hunyadi utcai és II. József körút csomópontokon elhelyezendő kamera egyrészről
lakossági kérés, másrészről egyeztettek a Rendőrséggel és közbiztonsági szempontból indokolt
lenne a kamera kiépítése. A volt Határőr laktanyánál elsősorban a korábban említett és egyre
gyakrabban előforduló illegális lakásfoglalások miatt indokolt, amelyről már egyeztetett a helyi
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polgárőr egyesületekkel és a Rendőrséggel. Illetve mivel – bár nincsenek migrációs nyomás
alatt – felmerültek migrációra utaló jelek, amelyek a város ezen részén jelentkeznek és a
jövőben előfordulhatnak. 18. major azon részei, ahol kamerát lehetne kiépíteni, többségében a
Ménesbirtok területei, ezért a volt Határőr laktanyánál lévő önkormányzati terület lenne erre a
legalkalmasabb.
Krcsméri Tibor képviselő: A kamerarendszer bővítéséhez kapcsolódóan jelezni kívánja, hogy
a Deák Ferenc utcában található Krédó vendéglátóegységnél a diszkó által és a
vendéglátóegység vendégei, látogatói által keltett zaj rendkívüli mértékben zavarja a környéken
lakókat. A vendégek a diszkó után ittas állapotban kiabálnak, káromkodnak. A környéken lakók
nem tudnak aludni és pihenni éjjel. Eddig türelmesek voltak, de szeretné, ha a jövőben
megszűnne ez a kellemetlen helyzet. Korábban a város ezen része egy nyugodt, csendes hely
volt, amely a vendéglátóegység megnyitásával teljes mértékben megváltozott. Képviselőként is
szeretne fellépni ez ellen. Elképzelhető, hogy kamera kiépítésével figyelmeztetésként
eredményt érhetnének el. Nincs információja arra vonatkozóan, hogy ez a probléma mely
hatóság hatáskörébe tartozik.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Polgármesteri Hivatal irányába senki nem élt bejelentéssel,
amelyben jelezték volna a Krédó vendéglátóegységgel kapcsolatos problémát. Addig sem a
hivatal, sem a Rendőrség, sem a polgárőrség nem tud intézkedéseket tenni a probléma
orvoslására, amíg hivatalosan nem jelentik azt be. Amennyiben kifogás van és jelzéssel élnek
a nyitvatartás be nem tartása miatt, úgy a hivatal megteszi a szükséges intézkedéseket. A kamera
kiépítése sem a Krédó körüli problémák miatt merült fel, hanem egyéb lakossági bejelentés
miatt.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem szeretné, ha korlátoznák a vendéglátó egység nyitvatartását,
csupán arra kellene valamilyen megoldást találni, hogy kulturáltan viselkedjenek, és ne
hangoskodjanak a vendégek.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A csendháborítás a Rendőrség hatáskörébe tartozik. Célszerű
lenne a Rendőrségre bejelentést tenni, annak érdekében, hogy abban az időszakban, amikor a
probléma felmerül, gyakrabban járőrözzenek az érintett környéken a rendőrök.
Kovács István képviselő: Első körben ő a vendéglátó egység tulajdonosával venné fel a
kapcsolatot, és jelezné a problémát. Elképzelhető, hogy a tulajdonos is megoldást tud találni a
probléma orvoslására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden évben fórumot tartanak a helyi vendéglátó egységek
tulajdonosainak, amelyen részletes felvilágosítást kapnak az üzlet működtetésének a
feltételeiről, a szabályokról. A fórumokra meghívást kapnak az érintett szakhatóságok is, akik
tájékoztatást nyújtanak a hatáskörükbe tartozó előírásokról. A szóban forgó vendéglátó egység
tulajdonosa általában jelen szokott lenni ezeken a fórumokon.
Krcsméri Tibor képviselő: A térfigyelő kamera nem segítene a probléma orvoslásában?
Dr. Szabados Éva aljegyző: A térfigyelő kamera csak abban az esetben nyújt segítséget, ha
esetlegesen rongálás történne, vagy szemmel látható bűncselekményt követnének el. A kamera
a vendéglátó egység környékén hangoskodókat nem tartja vissza, hiszen azért nem büntethetőek
a kamerafelvétel alapján.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Nehéz megoldást találni a probléma orvoslására, hiszen addig,
amíg a vendégek a vállalkozó által üzemeltetett vendéglátó egységben zavarják a lakók
nyugalmát, úgy az a vállalkozó felelőssége, ellenkező esetben csendháborítást lehet bejelenteni
a Rendőrségen. Zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet lehet benyújtani a
jegyzőhöz. A jegyző szakértőt rendel ki a zajterhelési határérték megállapítására. Ennek
költsége hozzávetőlegesen 60.000-80.000,- Ft. Amennyiben a zajterhelési határérték
megállapítására irányuló vizsgálat határérték túllépést állapít meg, úgy kötelezést lehet kiadni
a zajterhelés csökkentésére.
Uj Zoltán képviselő: Mezőhegyesen több mint 20 éve vendéglátással foglalkozik. Sajnálattal
tapasztalja, hogy a fiatal generáció nem tud kulturáltan viselkedni, nagyon sok probléma van
velük, többek között ezért örül annak, hogy az ő vendégei az idősebb korosztályból kerülnek
ki. Krcsméri Tibor képviselő úrnak azt javasolja, hogy a Rendőrségnek jelezze a problémát,
csendháborításra hivatkozással.
Tarkó Gábor képviselő: A 18. majori probléma kapcsán tájékoztatja a testületet, hogy a
Ménesbirtok egy rendkívül komoly rehabilitációs programot dolgozott ki, amelyet rendkívül
nagy sikernek tart. Az ómezőhegyesi majorudvar teljes mértékben rehabilitálásra kerül, a
munkálatok hamarosan ott is elkezdődnek. Rendkívül nagy szükség van erre a fejlesztésre is,
hiszen sok épület már életveszélyes állapotban van.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a témával kapcsolatos további kérdéseket,
észrevételeket, véleményeket.
Kovács István képviselő: A szakmai véleményében említést tett arra, hogy a játszótérnél
kiépítendő kamera kapcsán az ajánlatokon kívül egyéb eszközök telepítését is javasolja.
Javasolja, hogy a telepítendő oszlopokon zárható szekrényben áramvételezési lehetőséget
alakíttassanak ki, elektromos dugaszaljjal. Mivel a szökőkút működtetéséhez is szükség van
áramra, így ez lenne a legcélszerűbb megoldás. A fejlesztést elnyerő gazdasági szereplővel
tárgyalni kellene, hogy ezt a kiegészítést esetlegesen építse be az árajánlatába. A Játszótér
átadására szervezett átadó rendezvényhez viszonylag nagy távolságból a MÁV-tól kapják az
áramot. Ezt a problémát a későbbiekben ezzel ki lehet küszöbölni.
Uj Zoltán képviselő: A kamera működtetése miatt folyamatos áramellátásra van szükség.
Véleménye szerint felesleges lenne éjszaka is működtetni a csobogót. Javasolja, hogy egy LEDes alkonykapcsolót szereltessenek fel, az a megjelölt időszakban megvilágítja a játszóteret,
amely elrettentené a rongálókat.
Pap István Tibor polgármester: Kovács István és Uj Zoltán képviselő urak javaslatának
költségei nem ismertek, ezért azzal kapcsolatosan még egyeztetni szükséges a kivitelezést
végző vállalkozóval. Amennyiben nem túl nagy tételről lenne szó, úgy egyeztethetnének a
vállalkozással, hogy ezen árajánlatába, az eredeti költséggel építse be a testület javaslatát.
Kovács István képviselő: A felújított játszótéren kiépített csobogót körbe kerítő kerítést nem
lehetne legalább 30 cm-rel megemelni? Véleménye szerint, ha nem figyelnek kellőképpen a
gyerekek, úgy a jelenlegi kerítésen át tudnak esni.
Pap István Tibor polgármester: Az ülésen jelen van Verébné Sulyok Éva, az ÁMK
intézményvezetője, óvodapedagógus, aki kompetens a kérdést illetően.
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Verébné Sulyok Éva intézményvezető, József Attila ÁMK: Az óvodáskorú kisgyermeket a
szülő nem fogja egyedül kiengedni a játszótérre. Feltételezi és reméli, hogy a szülők
folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermekét a játszótéren. Az óvodában is arra nevelik a
gyermekeket, hogy a játszóeszközöket rendeltetésszerűen használják. A csobogó nem
játszóeszköz, hanem a dísze a játszótérnek, a korlát magassága pedig megfelelő ahhoz, hogy
megóvja azt a gyermekektől. A szülő felelőssége, ha a gyermek átesik a korláton.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, a határozati javaslatot bővítsék ki azzal, hogy
hatalmazza fel a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Kft.-vel annak
érdekében, hogy az általuk ajánlott összeg tartalmazzon a Játszótér megfigyelési helyen lévő
két oszlopon dugaszaljat és alkonykapcsolós LED reflektort. Kéri, akinek további kérdése,
észrevétele van az előterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt tegye meg. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület bővítse a városi kamerarendszert,
amelynek érdekében a korábban ajánlattételre felkért cégek közül a legkedvezőbb ajánlatot adó
vállalkozással kössön szerződést, a PRO-IT Management Kft.-vel, bruttó 5.516.518,-Ft
összegért, és kérje fel a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással, azzal a
kiegészítéssel, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a
Kft.-vel annak érdekében, hogy az általuk ajánlott összeg tartalmazzon a Játszótér megfigyelési
helyen lévő két oszlopon dugaszaljat és alkonykapcsolós LED reflektort, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
287/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat
A városi közterületi kamerarendszer bővítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bővíteni kívánja a városi
kamerarendszert, ennek érdekében a korábban ajánlattételre felkért cégek közül a legkedvezőbb
ajánlatot adó vállalkozással köt szerződést, a PRO-IT Management Kft.-vel (5820 Mezőhegyes,
Zala Gy. ltp. 3/A 1/5.), bruttó 5.516.518,-Ft összegért.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a Kft.-vel annak
érdekében, hogy az általuk ajánlott összeg tartalmazzon a Játszótér megfigyelési helyen lévő
két oszlopon dugaszaljat és alkonykapcsolós LED reflektort.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerűen
Bejelentések

1. Kispereg
Pap István Tibor polgármester: Kovács Imre, Mezőhegyes testvértelepülése Kispereg
polgármesterének meghívására a tegnapi nap folyamán látogatást tett a településen.
Polgármesterré választása óta Kovács Imre polgármester úrral több ízben beszélt telefonon, de
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polgármesterként még nem járt a településen. Nagyon sok téma van – migráció, útépítés –
amelyről sikerült beszélni. A koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedések miatt eddig
személyesen nem, csak telefonon, vagy írásban tarthatták a kapcsolatot.

2. Játszótér átadó rendezvény
Pap István Tibor polgármester: 2021. augusztus 7. napján 10 órai kezdettel kerül sor a Hild
utcai felújított Játszótér átadó rendezvényére. Kér, aki teheti, vegyen részt a rendezvényen.
3. Mezőhegyes Városi Havilap
Tájékoztatja a testületet, hogy a Mezőhegyes Városi Havilap júliusi száma megszerkesztésre
került, időben megküldték a nyomdának, ellenben – Kovács István képviselő úr, az újság
Szerkesztőbizottsága tagjának tájékoztatása szerint – a nyomdai gép meghibásodásából
kifolyólag még a mai napig nem jelent meg. Várhatóan a napokban elkészülnek a nyomtatással,
majd eljuttatják a mezőhegyesi háztartásokba. Amennyiben kritika éri ezért a testületet, vagy a
szerkesztőbizottságot, úgy a fentiekben elhangzottakat lehet kommunikálni a lakosság felé.
Tarkó Gábor képviselő: Vélhetően egyéb nyomdai beállítási hiba is volt a korábbi
lapszámokban – a haláleseti hirdetéseknél – ezért kéri, hogy ezt a problémát is jelezzék a
nyomda irányába.
Kovács István képviselő: Jelezte a problémát a nyomdának, ez a probléma is a nyomdai
beállítási hiba következménye. A nyomda tájékoztatása szerint megoldást találtak a
problémára, orvosolni fogják azt.
Tarkó Gábor képviselő: A városban nagyon sok olyan vállalkozó van, aki – anyagilag és/vagy
természetben, társadalmi munkában – támogatja a várost. Az érintett vállalkozóknak,
vállalkozásoknak a Mezőhegyes Város Havilapban szeretnének köszönetet mondani
segítségükért, felajánlásaikért. Kéri, hogy az érintett vállalkozókról, vállalkozásokról
készítsenek egy listát, akiket meg tudnak említeni az újságban. A testület részéről egy szép
gesztus lenne a segítők irányába.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A kérésnek igyekeznek minél előbb eleget tenni.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek nyílt ülésen további bejelentenivalója, kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg.
4. Tájékoztatás kérés a „Csapadék- és Belvízfejlesztések Mezőhegyesen” című
pályázattal kapcsolatosan
Tarkó Gábor képviselő: A Ménesbirtok fejlesztéséhez részben kapcsolódik a város csapadékés belvízfejlesztésre irányuló pályázata. Mikorra várható a projekt kivitelezése és befejezése?
Fontos, hogy a fejlesztések összehangoltan történjenek.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: A projekt-előkészítő munkálatok folynak. A tervezési előkészítő
munka egy része befejeződött, engedélyezés alatt áll. Bízik abban, hogy szeptember végére
engedélyes tervek birtokában lesznek.
Tarkó Gábor képviselő: Mi a pályázat lezárásának a határideje?
Pap István Tibor polgármester: Amennyiben a tervezési folyamat lezárul és meg lesznek az
engedélyes tervek, úgy megkezdhetik a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárást. A
közbeszerzési eljárás hozzávetőlegesen 3-4 hónap múlva zárul, azt követően kezdődhetnek meg
a kivitelezési munkálatok, és reményei szerint 2022. év végére befejeződik a beruházás. A TOPos pályázatok megvalósításának nincs határideje.
5. A városban keletkező zöld hulladék elszállításának és kezelésének a kérdése
Uj Zoltán képviselő: Mint ahogyan korábban jelezte, a Mezőhegyesi Sportegyesület futball
pályáján elvégezték a veszélyes fák visszavágását, gallyazását, nyesését és gyérítését.
Rendkívül nagy mennyiségű zöld hulladék keletkezett, amelyeket el kell szállítaniuk. Szilágyi
Zsolt helyi vállalkozó vállalja az ágak, gallyak egy részének a ledarálását, de a fel nem aprított
zöld hulladékot el kell szállítani. A zöld hulladék elszállítását a DAREH Bázis Nonproit Zrt.
végzi, hetente egy alkalommal. A város zöld hulladékának az elszállítása – főleg ősszel –
problémába ütközhet, hiszen ekkora mennyiségű zöld hulladék heti egy alkalommal történő
elszállítása nem lesz elegendő. Van-e koncepciója a városnak arra, hogy a zöld hulladék
elszállítása a megfelelő ütemben történjen? Az önkormányzat parkfenntartó részlegének
dolgozói már most is folyamatosan azon dolgoznak, hogy a zöld hulladékot rövid időn belül
eltakarítsák, ez a munka ősszel megsokszorozódik. Hogy fogja ezt a problémát az
önkormányzat kezelni?
Pap István Tibor polgármester: A zöld hulladék közül a levelek felszedését nagyban
megkönnyíti az önkormányzat által vásárolt lombszívó. Ez azonban csak a levelek felszedését
egyszerűsíti, a hulladék elszállítása továbbra is problémát jelent. A jegyző úr folyamatosan
egyeztet a DAREH Zrt-vel a zöld hulladék rendszeres elszállítása érdekében. Hosszú távú
megoldás komposztáló, brikettáló létrehozása. A Gazdaságélénkítő Programban javaslatként
szerepeltették, de a javaslatukra az eddigiekben nem kaptak pozitív visszajelzést. Vannak
települések, ahol a megfelelő technológiával és az előírásoknak megfelelően működnek
komposztálók. Egy ilyen beruházás azonban jelentős költséggel bír, amelyet pályázati
támogatással tudnának megvalósítani. A probléma hosszú távú megoldására ez az elképzelés
szolgálna. A DAREH Zrt. sajnos nem tudja olyan ütemben elszállítani a zöld hulladékot, mint
amilyen mértékben az keletkezik. Az önkormányzat saját komposztálója, brikettálója
megoldást jelenthet mind az önkormányzati, mind a lakossági zöld hulladék kezelésére.
Uj Zoltán képviselő: Ősszel nagy problémát fog jelenteni a zöld hulladék kezelése, és nem
csak az önkormányzatnak, hanem a lakosságnak is. A későbbi esetleges illegális zöld
hulladéklerakók kialakulásának megakadályozása érdekében valamilyen megoldást kell találni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ez a probléma nem csak ősszel jelentkezik. A DAREH Zrt.
igyekszik az elszállítással, de ekkora mennyiségű zöld hulladék kezelésére egyéb megoldást
kellene találniuk.
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Pap István Tibor polgármester: A probléma fennáll és arra előbb vagy utóbb megoldást kell
találni. A brikettáló, komposztáló üzem jó megoldást jelentene, de annak kiépítésére jelenleg
az önkormányzatnak nincs kellő anyagi forrása. Várja az esetleges ötleteket, javaslatokat arra
vonatkozóan, hogy erre a problémára hosszú távú megoldás legyen. Meg kell előzni, hogy a
lóversenypálya mellett kialakult jelentős mennyiségű hulladékhoz hasonló illegális lerakók
alakuljanak ki. Nagy örömére szolgál, hogy a Ménesbirtoknak sikerült pályázati úton
felszámolni a lerakót, hiszen az már akkora mennyiség volt, hogy kezelhetetlenné vált, többek
között azért is, mert már nem csak zöld hulladék, hanem kommunális és építési hulladék is
megtalálható volt benne. Azon is el lehet gondolkodni, mi az a technológia, amely hosszú távon
erre a problémára megoldást jelentene, annak mekkora a költsége, és megvalósítására milyen
anyagi lehetőségek állhatnak az önkormányzat előtt. Szarvason és Hajdúszoboszlón működik
komposztáló üzem, rendkívül hatékonyan.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A DAREH Zrt. Mezőhegyesen szeretett volna egy
előkomposztáló üzemet létesíteni, de ahhoz, hogy az üzem minden előírásnak meg tudjon
felelni, akkora forrásra lett volna szükség, amelyet a cég nem tudott volna előteremteni. Az
elképzelés jól működne és megoldást jelenthet a problémára, ezért a cég igyekszik Európai
Uniós forrást is megpályázni a megvalósítás érdekében.
Pap István Tibor polgármester: A komposztálásnak és a brikettálásnak is megvan a
technológiája, akár az önkormányzat is felvállalhatná ezt a feladatot, ha lenne rá elegendő
forrás. Célszerű lenne kidolgozni egy koncepciót – műszakilag, pénzügyileg – az elképzelésre,
és figyelni a pályázati lehetőségeket, és egy esetleges pályázati lehetőségnél azonnal tudnának
lépni a kérdésben.
Krcsméri Tibor képviselő: Más településen nem az önkormányzatra hárul ennek a
problémának a megoldása, hanem a szolgáltató látja el a feladatot.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A szolgáltatónak sincs akkora kapacitása, hogy a feladatot kellő
hatékonysággal elvégezze. Az volt az alapvető probléma, hogy a hulladékot időben nem tudta
elszállítani, akkora mennyiségű volt. Rendkívüli mértékben rontja a városképet a hosszú időn
keresztül el nem szállított hulladék, amely rendkívül negatív hatással lehet mind a környezetre,
mind a város turisztikai vonzerejére.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a további bejelentéseket, kérdéseket.
Kovács István képviselő: Kettő témában kíván észrevételt, javaslatot tenni.
1. A testület az elmúlt ülésen döntött az Alapszolgáltatási Központ épülete egy részének és
a Polgármesteri Hivatal épületének további klímatizálásáról. Az Alapszolgáltatási
Központban már elkészültek a munkálatokkal, a Polgármesteri Hivatalban is
megkezdődtek. Ezen épületek klímatizálásával mind a dolgozókat, mind a lakosságot is
szolgálják. A lakosság ilyen irányú érdekeit leginkább az ÁMK épületnek a
klímatizálásával szolgálnák. El kellene gondolkodni azon, hogy az ÁMK mely részeit
lehetne klímatizálni, hogy az hatékony legyen. Véleménye szerint az aula lehetne erre
kezdetben a legalkalmasabb.
Uj Zoltán képviselő: Véleménye szerint az ÁMK-ban műszakilag nem tudnak olyan megoldást
találni a klímatizálásra, amely kellő hatékonysággal bírna. Emellett egyeztetni szükséges a
Békéscsabai Tankerülettel, mint az épület fenntartójával és működtetőjével.
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Kovács István képviselő: Az ÁMK Színháztermében is indokolt lenne a klímarendszer
kiépítése.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Hasonló indokkal a Centrál Étterem és Szolgáltató Központ
épületében is ki lehetne építeni a klímarendszert.
Kovács István képviselő: Az ÁMK előterében, Színháztermében a lakosság jelentős része
megfordul, meglátása szerint indokolt lenne az épület egy részének a klímatizálása.
2. A Templom utcai önkormányzati bérlakás és üzletsor előtti parkolók száma kevés. Ezen
probléma kiküszöbölése érdekében arra van-e lehetőség, hogy a Szegfű utcában
alakítsanak ki parkolókat?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A Templom utcai butiksor előtti parkolók általában üresen
állnak, így a Kovács István képviselő úr által említett problémát orvosolni lehet azzal, ha
igénybe veszik az üres parkolóhelyeket.
Dr. Szabados Éva aljegyző: A képviselő úrnak a vállalkozók jelezték a problémát?
Kovács István képviselő: Részben igen.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Az önkormányzati bérlakások és az üzletek előtti parkolók
mindegyike szabad parkoló, egyik sem magánparkoló. Bárki parkolhat az érintett parkolókban.
Több vállalkozó ezt nem veszi tudomásul.
Kovács István képviselő: Az üzlet tulajdonosa kihelyezheti-e, hogy az üzlete előtti parkolót
hagyják szabadon? Valamilyen szinten jogos a felvetésük.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem, mert a parkoló nem az ő tulajdona. Az a vállalkozó, aki
üzletet vagy vendéglátó egységet üzemeltet, köteles parkolót építeni. Volt, aki ezt meg is tette.
Uj Zoltán képviselő: A közterületen lévő parkolókat bárki használhatja, és senki nem
tulajdoníthatja azokat ki.
Kovács István képviselő: Kéri, hogy az ÁMK klímatizálásával kapcsolatosan felvetett
kérdésre térjenek vissza.
Pap István Tibor polgármester: Amennyiben a képviselő úr kéri, úgy árajánlatot kérhetnek
az ÁMK klímatizálására. Ugyanakkor, ha az ÁMK épület egy részének esetleges klímatizálása
mellett döntene a testület, úgy azzal lavinát indít el, mert azzal felvetődhetne a kérés, hogy az
ÁMK többi helyiségét is klímatizálják. Meglátása szerint, amikor nagy szükség lenne a hűtött
helyiségekre az ÁMK-ban, abban az időszakban nem látogatják olyan nagy számban az
intézményt. A tanítási időszak alatt nincs nagy kánikula.
Uj Zoltán képviselő: A Színházteremben indokoltnak tartja a klímarendszer kiépítését.
Pap István Tibor polgármester: Javaslat érkezett az ÁMK épület előterének és
Színháztermének a klímatizálására, ezért kéri, hogy készíttessenek indikatív árajánlatot.
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Kéri, akinek nyílt ülésen további kérdése, észrevétele, esetlegesen bejelentenivalója van, azt
tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel, bejelentés nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
felkérte Kovács István és Krcsméri Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését, és az ülést – 1550 órakor – berekesztette.
K. m. f.
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