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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2021. december 21. napján – 1410 órai
kezdettel – a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán
képviselők
Távol: Fekete Attila képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, a
Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. Fekete Attila képviselő úr jelezte távolmaradását.
Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1) Előterjesztés Mezőhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának
felülvizsgálatára, a Zöldinfrastruktúra hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv
elkészítésére, és településrendezési eszközök módosítására
2) Előterjesztés Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat
tervezési feladatainak ellátását végző vállalkozások beszerzésére
3) Előterjesztés „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű,
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 jelű pályázathoz kapcsolódó 1040/2 hrsz-ú ingatlanon
tervezett útalap építés közbeszerzési feladatainak ellátására felkért cég kiválasztásáról
4) Előterjesztés Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadásáról és közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
5) Előterjesztés Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátását
végző vállalkozás beszerzésére
6) A 2022. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
7) Fogászati hőlégsterilizátor beszerzése
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendet
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendet
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 napirendet
elfogadta.
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1. napirendi pont: Előterjesztés Mezőhegyes Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájának felülvizsgálatára, a Zöldinfrastruktúra hálózat Fejlesztési- és
Fenntartási Akcióterv elkészítésére, és településrendezési eszközök módosítására
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel
kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva döntsön Mezőhegyes Város Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatáról; az ITS-hez szükséges Megalapozó
Vizsgálat – ITS szempontjából releváns részeinek – felülvizsgálatáról; és a tervezési és
partnerségi egyeztetési feladatok elvégzéséhez az ITS-tervezés beszerzési tenderének
meghívásos eljárás keretében való megindításáról, 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:
388/2021. (XII.21.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálatáról
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dönt:
1. Mezőhegyes
Város
Integrált
Településfejlesztési
Stratégiájának
(ITS)
felülvizsgálatáról;
2. az ITS-hez szükséges Megalapozó Vizsgálat – ITS szempontjából releváns részeinek –
felülvizsgálatáról;
3. A tervezési és partnerségi egyeztetési feladatok elvégzéséhez az ITS-tervezés beszerzési
tenderének meghívásos eljárás keretében való megindításáról.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntéssel kapcsolatos településfejlesztési és
településrendezési feladatok ellátására, ezen belül kiemelten a tervezet egyeztetésének
végrehajtására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva döntsön a
Zöldinfrastruktúra hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) elkészítéséről,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
389/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Város Zöldinfrastruktúra hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv
elkészítésére
Mezőhegye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dönt a Zöldinfrastruktúra hálózat
Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) elkészítéséről.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a ZIFFA elkészítésével kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva úgy döntsön,
hogy:
1. A 1/2020. (I. 30.) Ö. r. számú rendelettel elfogadott településkép védelméről szóló
rendelet és az azt megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv módosítását elindítja.
2. Módosíttatja a város hatályos településrendezési tervét annak érdekében, hogy a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a Vetőmagüzem tervezett fejlesztési
feladatait megvalósíthassa.
Tervezési terület: Mezőhegyes 05/4 hrsz-ú út, 05/10 hrsz-ú út, 1105/1 hrsz-ú vasút,
1105/2 hrsz-ú vasút, 10/6 hrsz-ú vasút, 871 hrsz-ú közterület (Kozma Ferenc utca),
1040/2 hrsz-ú közút, 1042/2 hrsz-ú út által határolt terület.
3. A tervezési területen fekvő 03/3, 03/5, 03/6, 04/10, 04/12, 05/9, 05/11, 05/12, 10/3, 10/4,
10/5, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/3, 857/4, 857/5, 858/1, 859/3, 859/4, 859/5, 859/6,
860/1, 860/2, 860/4, 860/5, 860/7, 860/8, 860/10, 860/11, 861/1, 861/2, 862, 863/1,
863/2, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 870/5, 1043 és 1042/1
hrsz-ú területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésének c) pontja alapján annak
érdekében, hogy azokon a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a tervezett
fejlesztési feladatait megvalósíthassa, 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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390/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
A településrendezési eszközök módosításáról
Mezőhegye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva úgy dönt, hogy:
4. A 1/2020. (I. 30.) Ö. r. számú rendelettel elfogadott településkép védelméről szóló
rendelet és az azt megalapozó Településképi Arculati Kézikönyv módosítását
elindítja.
5. Módosíttatja a város hatályos településrendezési tervét annak érdekében, hogy a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a Vetőmagüzem tervezett fejlesztési
feladatait megvalósíthassa.
Tervezési terület: Mezőhegyes 05/4 hrsz-ú út, 05/10 hrsz-ú út, 1105/1 hrsz-ú vasút,
1105/2 hrsz-ú vasút, 10/6 hrsz-ú vasút, 871 hrsz-ú közterület (Kozma Ferenc utca),
1040/2 hrsz-ú közút, 1042/2 hrsz-ú út által határolt terület.
6. A tervezési területen fekvő 03/3, 03/5, 03/6, 04/10, 04/12, 05/9, 05/11, 05/12, 10/3,
10/4, 10/5, 853, 854, 855, 856, 857/1, 857/3, 857/4, 857/5, 858/1, 859/3, 859/4, 859/5,
859/6, 860/1, 860/2, 860/4, 860/5, 860/7, 860/8, 860/10, 860/11, 861/1, 861/2, 862,
863/1, 863/2, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 870/5, 1043 és
1042/1 hrsz-ú területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésének c)
pontja alapján annak érdekében, hogy azokon a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. a tervezett fejlesztési feladatait megvalósíthassa.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a településrendezési eszközök
módosításaihoz szükséges intézkedéseket megtegye, illetve a településrendezési tervező és a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részvételével a településrendezési terv módosítására
háromoldalú településrendezési szerződést kössön úgy, hogy a módosítási eljárással
kapcsolatos valamennyi költséget a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. viselje.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2.
napirendi pont: Előterjesztés Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető
települések” pályázat tervezési feladatainak ellátását végző vállalkozások beszerzésére
Tarkó Gábor képviselő az üléstermet 14:13 órakor elhagyta. Távozása nem befolyásolta a
testület határozatképességét.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztés az alábbi négy főtevékenység tervezési
feladatainak ellátását végző vállalkozások beszerzésére irányul: A. települési kék infrastruktúra
fejlesztése, B. belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése, C. közösségi, kulturális, sportolási
infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések, D. fenntartható közlekedésfejlesztés.
A négy főtevékenység két szakági tervezési területre irányul. Az „A” és „D” főtevékenység
keretében a Béka tó környezetének rendezése, illetve a Hársfa utcai kerékpárút felújítása és
útjavítása szerepel az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) elkészítése és a
Kerékpár Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálata mellett. A tervezési feladatok ellátása érdekében
ajánlattételi felhívás került kiküldésre három – arra alkalmasnak tartott - vállalkozás részére. A
4

benyújtásra került három ajánlatból a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó KÖVIMET Kft.
nettó 4.470.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 5.676.900-Ft-os tervezési ajánlatának elfogadását
javasolja. Közbeszerzési eljárást nem kell kiírni ezen beszerzésekre. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat „A” és „D”
főtevékenység tervezési feladatainak ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott,
legalacsonyabb összegű árajánlatot adó KÖVIMET Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8.
I/2.) bízza meg nettó 4.470.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 5.676.900-Ft-os vállalási díjért, és
hatalmazza fel a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a nyertes tervező cég
közötti vállalkozási szerződés megkötésére, melynek a pénzügyi fedezetét az Önkormányzat
2021. évi költségvetésének adóbevételi többletéből bruttó 5.676.900-Ft összegben biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
391/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat „A” Települési
kék infrastruktúra fejlesztése és „D” Fenntartható közlekedésfejlesztés főtevékenység
tervezési feladatainak ellátását végző vállalkozás beszerzésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21
kódszámú „Élhető települések” pályázat „A” és „D” főtevékenység tervezési feladatainak
ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott, legalacsonyabb összegű árajánlatot adó
KÖVIMET Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) bízza meg nettó 4.470.000-Ft + 27%
ÁFA, azaz bruttó 5.676.900-Ft-os vállalási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a
nyertes tervező cég közötti vállalkozási szerződés megkötésére.
A vállalkozási szerződés megkötése érdekében a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2021.
évi költségvetésének adóbevételi többletéből bruttó 5.676.900-Ft összegben biztosítja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: A „B” és „C” főtevékenység keretében a Szent György tér
és környéke, valamint a Csekonics park zöldfelületeinek felújítása és fejlesztése valósulna meg
a Zöldinfrastruktúra hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) elkészítése mellett.
A tervezési feladatok ellátása érdekében ajánlattételi felhívás került kiküldésre három – arra
alkalmasnak tartott - vállalkozás részére. A benyújtásra került három ajánlatból a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Clemantis Bt. nettó 4.500.000-Ft + 27% ÁFA, azaz
bruttó 5.715.000-Ft-os tervezési ajánlatának elfogadását javasolja. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat „B” és „C”
főtevékenység tervezési feladatainak ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott,
legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Clemantis Bt-t (6800 Hódmezővásárhely, Nap u. 31.)
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bízza meg nettó 4.500.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 5.715.000-Ft-os vállalási díjért, és
hatalmazza fel a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a nyertes tervező cég
közötti vállalkozási szerződés megkötésére, melynek pénzügyi fedezetét az Önkormányzat
2021. évi költségvetésének adóbevételi többletéből bruttó 5.715.000-Ft összegben biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
392/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat „B”
Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése és „C” Közösségi, kulturális, sportolási
infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések főtevékenység tervezési feladatainak
ellátását végző vállalkozás beszerzésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21
kódszámú „Élhető települések” pályázat „B” és „C” főtevékenység tervezési feladatainak
ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott, legalacsonyabb összegű árajánlatot adó
Clemantis Bt-t (6800 Hódmezővásárhely, Nap u. 31.) bízza meg nettó 4.500.000-Ft + 27%
ÁFA, azaz bruttó 5.715.000-Ft-os vállalási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a
nyertes tervező cég közötti vállalkozási szerződés megkötésére.
A vállalkozási szerződés megkötése érdekében a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2021.
évi költségvetésének adóbevételi többletéből bruttó 5.715.000-Ft összegben biztosítja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Előterjesztés Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált
fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 jelű pályázathoz kapcsolódó
1040/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett útalap építés közbeszerzési feladatainak ellátására
felkért cég kiválasztásáról
Tarkó Gábor képviselő 14.15 órakor az ülésterembe visszaérkezett.
Pap István Tibor polgármester: A közelmúltban a Képviselő-testületet 363/2021. (XI. 24.)
Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú,
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű pályázat
Támogatási Szerződésének 5. számú módosításában építésre átcsoportosított, megtakarított
forrást a Mezőhegyes, 1040/2 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán útalap építésre
kívánja felhasználni. A nettó 15.742.705-Ft becsült értékű beruházás kivitelezőjét a
Közbeszerzési törvény egybeszámítási szabályai alapján nyílt közbeszerzési eljáráson kell
kiválasztani. A 362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozatban kapott polgármesteri felhatalmazás
alapján ajánlattételi felhívás került kiküldésre három – közbeszerzési feladatok ellátására
alkalmasnak tartott – vállalkozás (személy) részére. A három ajánlatból a legalacsonyabb
összegű árajánlatot adó dr. Fodor András nettó 300.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 381.000Ft-os ajánlatának elfogadását javasolja. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a „Mezőhegyes leromlott városi
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területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 jelű pályázathoz
kapcsolódó 1040/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett útalap építés közbeszerzési feladatainak
ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott, a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó dr.
Fodor András ügyvédet (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II/207.) bízza meg nettó 300.000-Ft +
27% ÁFA, azaz bruttó 381.000,-Ft-os megbízási díjért, és hatalmazza fel a polgármestert a
közbeszerzési feladatok ellátásához szükséges megbízási szerződés megkötésére, melynek
pénzügyi fedezetét az elnyert pályázati forrás biztosítsa, 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:
393/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.115-BS1-2016-00009 jelű pályázathoz kapcsolódó 1040/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett
útalap építés közbeszerzési feladatainak ellátására felkért cég kiválasztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a „Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 jelű pályázathoz
kapcsolódó 1040/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett útalap építés közbeszerzési feladatainak
ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott, a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó dr.
Fodor András ügyvédet (5600 Békéscsaba, Luther u. 12. II/207.) bízza meg nettó 300.000-Ft +
27% ÁFA, azaz bruttó 381.000,-Ft-os megbízási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési feladatok ellátásához
szükséges megbízási szerződés megkötésére.
A megbízási szerződés pénzügyi fedezetét az elnyert pályázati forrás biztosítja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: Előterjesztés Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadásáról és közbeszerzési bírálóbizottság felállításáról
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Városi Önkormányzat a „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázaton nyert bruttó 450.000.000-Ft
értékben támogatási összeget a városi csapadékvíz hálózat felújítására, bővítésére. A beruházás
előkészítési feladatai 2021. december 15-vel lezárultak, A szükséges tervdokumentációk
birtokában elkezdődött a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése is, melynek
keretében elkészült az ajánlattételi felhívás. A fenti pályázatra Dr. Fodor András felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által a megbízási szerződése szerint elkészített és
mellékelten megküldött ajánlattételi felhívás tartalmazza azokat a paramétereket és feltételeket,
amely alapján a kivitelezési feladatra elindítható a közbeszerzési eljárás. Mivel a tervezett
építőipari beruházás európai uniós források felhasználásával finanszírozott, az eljárásban nem
hívható meg közvetlenül legalább öt alkalmasnak tartott kivitelező cég. Teljesen nyílt
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az eljárás feltételes, amely azt jelenti, hogy érvényes és
eredményes közbeszerzési eljárás esetén is csak akkor köthető szerződés a nyertes céggel, ha a
Magyar Államkincstár lefolytatta a közbeszerzési eljárás szabályossági vizsgálatát és támogató
tartalmú utóellenőrzési jelentést adott ki. A fenti feltételeknek megfelel a mellékletként csatolt
ajánlattételi felhívás, amelyet a Képviselő-testületnek elfogadásra javasol. Kéri, akinek kérdése,
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észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
című pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
394/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi felhívásának
elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
A tervezett építőipari kivitelezés finanszírozásához szükséges összeg a tervezői költségvetés
alapján a pályázaton elnyert forrásból rendelkezésre áll.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata előírja, hogy az ajánlatkérő a meghatározott szakértelemmel együttesen
rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatok elbírálására és
értékelésére. A szabályzat kimondja, hogy amennyiben a lezáró döntést a Képviselő–testület
hozza meg, a közbeszerzési eljárást megindításával egyidejűleg megfelelő, a közbeszerzés
tárgya szerinti, közbeszerzési és jogi, valamint pénzügyi szakértelemmel rendelkező
szervezeteket, vagy személyeket bíz meg bírálóbizottsági tagnak. A fentiek értelmében a
korábbi gyakorlatot követve javasolja, hogy a bírálóbizottság tagjai a következő személyek
legyenek: Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő, Laurinyeczné Hurguly Éva
és Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi, illetve műszaki
csoportvezetője. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési
eljárásban az alábbi személyeket kérje fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak: Dr. Fodor
András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Laurinyeczné Hurguly Éva a
Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, és Karsai Sándor a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője, 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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395/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
bírálóbizottság felállításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázat kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
5. napirendi pont: Előterjesztés Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat
műszaki ellenőri feladatainak ellátását végző vállalkozás beszerzésére
Pap István Tibor polgármester: A „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázathoz ki kell választani a kivitelezés szakmai felügyeletét biztosító műszaki
ellenőrzési feladatok ellátására azt a céget, amely a vonatkozó törvény és kormányrendelet
szerint ellátja ezt a tevékenységet. A műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében a 362/2021.
(XI. 24.) Kt. számú határozatban kapott polgármesteri felhatalmazás alapján ajánlattételi
felhívás került kiküldésre három – arra alkalmasnak tartott - vállalkozás részére. A megjelölt
határidőre három ajánlat érkezett be. A beérkezett három ajánlatból a legalacsonyabb összegű
árajánlatot adó KÖVIMET Kft. (nettó 3.500.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 4.445.000, -Ft-os)
műszaki ellenőri ajánlatának elfogadását javasolja. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-2.1.3-16BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázatához
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott, a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adó KÖVIMET Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8.
I/2.) bízza meg nettó 3.500.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 4.445.000,-Ft-os vállalási díjért, és
hatalmazza fel a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a nyertes műszaki
ellenőrzést végző cég közötti vállalkozási szerződés megkötésére, azzal, hogy a pénzügyi
fedezet a pályázati forrásból biztosított, 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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396/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátását végző
vállalkozás beszerzésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” című pályázatához szükséges
műszaki ellenőri feladatok ellátásával beszerzési eljárás során kiválasztott, a legalacsonyabb
összegű árajánlatot adó KÖVIMET Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) bízza meg
nettó 3.500.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 4.445.000-Ft-os vállalási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a
nyertes műszaki ellenőrzést végző cég közötti vállalkozási szerződés megkötésére.
A vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezet az elnyert pályázati
forrásból biztosított.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
6. napirendi pont: A 2022. évi közfoglalkoztatási programok tervezése
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg.
Krcsméri Tibor képviselő: A lombseprű gyártás a mai napig folyik? Van rá kereslet?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, működik, és van rá kevés kereslet is.
Tarkó Gábor képviselő: A napokban beharangozott hír, hogy nő a közfoglalkoztatási bér. Az
állam ezt lefinanszírozza?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A tervezett borjú hízlalás helyszíne hol lesz?
Pap István Tibor polgármester: A 18. majorban található volt pulykatelep a legalkalmasabb
erre a célra véleménye szerint, melyről egyeztetett már a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. vezérigazgatójával, Kovács Norbert úrral is. A telephez szilárd útburkolat vezet, az istállók
árammal és vízzel el vannak látva, és közel van a városhoz.
Tarkó Gábor képviselő: Az egyeztetések során az Ómezőhegyes majori udvar nem került
szóba? Ott található négy istállóból kettő elbontásra kerül, de kettő fel lesz újítva.
Pap István Tibor polgármester: Nem tartja ezt sem rossz ötletnek, az is a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tulajdona. Köszöni a felvetést, megnézi a javasolt épületet.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján nyújtson be pályázatot a Belügyminisztérium által
támogatott 2020. évi járási startmunka mintaprogramok közül az alábbiakban részletezett
programelemekre, tervek szerint mindösszesen 49 fővel: Mezőgazdasági program 12 fővel,
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 24 fővel, és Közúthálózat karbantartása 13 fővel,
és a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén támogassa az esetlegesen szükséges
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közbeszerzési eljárások megindítását, illetve a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén
biztosítsa a programelemekhez szükséges önerőt, melynek érdekében kérje fel a polgármestert,
hogy az önerő összegét építse be az önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelettervezetébe, 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:
397/2022.(XII.21.) Kt. sz. határozat
A 2022. évi startmunka és egyéb programokhoz kérelem benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által támogatott 2020. évi járási startmunka mintaprogramok közül az
alábbiakban részletezett programelemekre, tervek szerint mindösszesen 49 fővel:
- Mezőgazdasági program 12 fővel,
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 24 fővel,
- Közúthálózat karbantartása 13 fővel.
A támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén támogatja az esetlegesen szükséges
közbeszerzési eljárások megindítását.
A Képviselő-testület a támogatási kérelmek pozitív elbírálása esetén biztosítja a
programelemekhez szükséges önerőt, ennek érdekében felkéri a polgármestert, hogy az önerő
összegét építse be az önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelet-tervezetébe.
Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetének
előkészítése során a döntést vegye figyelembe.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2021.12.21.
7. napirendi pont: Fogászati hőlégsterilizátor beszerzése
Pap István Tibor polgármester: Dr. Frankó Evelin Vivien fogorvos II. számú fogorvosi
körzetében a fogászati hőlégsterilizátort az állapota és a kora miatt használatra már nem
javasolta a szakhatóság. Az új készülék beszerzése a fogorvossal kötött feladat ellátási
szerződés értelmében az önkormányzat feladata, mivel a készülék a minimum követelmények
része. A hőlégsterilizátor beszerzése az önkormányzat 2021. évi költségvetésében betervezésre
nem került. A hőlégsterilizátor vonatkozásában négy árajánlatot kértek be. Javasolja a
legkedvezőbb árajánlatot adó cég ajánlatának elfogadását.
Kovács István képviselő: A jogszabály előírja a minimum űrtartalmat?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, az ellátotti létszám teszi szükségessé a 20-21 literes eszköz
beszerzését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az összességében
legkedvezőbb árajánlatot adó www.orvosimuszer.eu honlapról az árajánlatban szereplő bruttó
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275.812,-Ft összegért rendelje meg a 21 literes fogászati hőlégsterilizátort a II. számú fogorvosi
körzetbe, mely összeg fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi
többlete legyen, 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:
398/2021. (XII.21.) Kt. számú határozat
Fogászati hőlégsterilizátor beszerzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az összességében legkedvezőbb
árajánlatot adó www.orvosimuszer.eu honlapról az árajánlatban szereplő bruttó 275.812,-Ft
összegért rendeli meg a 21 literes fogászati hőlégsterilizátort a II. számú fogorvosi körzetbe.
Az összeg fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felkéri a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozással.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, bejelentése, észrevétele van,
tegye meg. További kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Hegedűs Béla Tibor és Uj Zoltán képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1430 órakor –
berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Hegedűs Béla Tibor
Uj Zoltán
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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