Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
1/R/2022.

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. január 11. napján – 1400 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán
képviselők
Távol: Krcsméri Tibor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető, Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési
Központ intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Fekete Attila, Magyar Tibor és tarkó Gábor
képviselők később érkeznek majd az ülésre. Krcsméri Tibor képviselő úr nem jelezte
távolmaradását.
Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1) A TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
szám alatti bölcsődefelújítás” című pályázat benyújtásáról
2) A TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásáról
3) A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás
keretében “Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen” című pályázat
benyújtásáról
4) Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” pályázat
projektelőkészítési feladatainak ellátását végző vállalkozás beszerzésére
5) A Magyar Falu Program pályázataiban való részvételről
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 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
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1. napirendi pont: A TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1 kódszámú „Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a
„Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” című pályázat
benyújtásáról
Fekete Attila képviselő az ülésterembe 14:03 órakor megérkezett. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 6 fő.
Pap István Tibor polgármester: 2022. január 3.-án minden képviselő elektronikus úton
megkapta előzetes megismerésre és véleményezésre a Csokonai utcai bölcsőde energetikai
felújítás és a Ruisz utcai óvodafelújítás pályázati anyagához készülő előzetes tervanyagot. A
pályázati anyag benyújtási határideje 2022. január 14.-e. A „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
alatti bölcsődefelújítás” című pályázat keretében bruttó 111.000.000-Ft támogatási kérelemmel
fordul az önkormányzat a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
Kovács István képviselő: A pályázati finanszírozás a 100%-ot is elérheti, nyertes pályázat
esetén ez az összeg visszatérülhet. Mennyi a támogatási minimális mértéke?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Itt ilyen nincs, ha olyan tétel szerepel
a pályázatban, ami nem finanszírozható, akkor az kivezetésre kerül.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A pályázati forrás összege maximálisan fel lesz használva,
de a 2022. évi anyagárak ismeretlenek.
Pap István Tibor polgármester: Így van, az árak folyamatosan emelkednek, nem szabad húzni
az időt, a kivitelezést mihamarabb el kell kezdeni.
Magyar Tibor képviselő az ülésterembe 14:10 órakor megérkezett. A döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma 7 fő.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
elnevezésű pályázati felhívás keretében döntsön a „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti
bölcsődefelújítás” című pályázat benyújtásáról, melynek keretében bruttó 111.000.000-Ft
támogatási kérelemmel forduljon a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz, és kössön a pályázat
támogatási kérelmének benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást a
Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, 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:
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1/2022. (I. 11.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
szám alatti bölcsődefelújítás” című pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1 kódszámú „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes,
Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” című pályázat benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 111.000.000-Ft támogatási kérelemmel fordul a
pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: A TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1 „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes
Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásáról
Pap István Tibor polgármester: Ahogy az előző napirendnél, itt is kihangsúlyozza, hogy
2022. január 3.-án minden képviselő elektronikus úton megkapta előzetes megismerésre és
véleményezésre a Ruisz utcai óvodafelújítás pályázati anyagához készülő előzetes tervanyagot.
A pályázati anyag benyújtási határideje 2022. január 14.-e. A „Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4.
szám alatti óvodafejlesztés” című pályázat keretében bruttó 125.000.000-Ft támogatási
kérelemmel fordul az önkormányzat a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz. 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 Képviselőtestület, a TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében döntsön a „Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4.
szám alatti óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásáról, melynek keretében bruttó
125.000.000-Ft támogatási kérelemmel forduljon a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz, és
vegye tudomásul, hogy a pályázat támogatási kérelmének benyújtására vonatkozó konzorciumi
együttműködési megállapodást köt a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, 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:
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2/2022. (I. 11.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4.
szám alatti óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1 „Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a
„Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 125.000.000-Ft támogatási kérelemmel fordul a
pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű
pályázati felhívás keretében “Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen”
című pályázat benyújtásáról
Tarkó Gábor képviselő az ülésterembe 14:13 órakor megérkezett. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 8 fő.
Pap István Tibor polgármester: Szeretné jelezni, hogy a korábban kiküldött előterjesztésben
szereplő támogatási kérelem összege helytelen. A helyes támogatási kérelem összege bruttó
366.628.879, - Ft. Ezt utólag jelezték számunkra a pályázatírók. A pályázati felhívás
Mezőhegyest érintő négy főtevékenysége keretében az alábbi célok megvalósítását tűzte ki az
önkormányzat: A) Települési kék infrastruktúra fejlesztése: a Béka tó környezetének rendezése,
az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) felülvizsgálata, B) Belterületi
zöldinfrastruktúra fejlesztése: a Szent György tér és környéke, valamint a Csekonics park
zöldfelületeinek felújítása és fejlesztése, - járda, parkoló, utcabútorok létesítése- a
Zöldinfrastruktúra hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) elkészítése C)
Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, „IKT” és okos települési fejlesztések (Helyi
közösségi): a Szent György téren zenepavilon építése „okos” padok telepítésével, D)
Fenntartható közlekedésfejlesztés: a Hársfa utcai kerékpárút felújítása és útjavítás, a Kerékpár
Hálózati Terv (KHT) felülvizsgálata. A részletes műszaki tervdokumentáció nem került
előzetesen megküldésre, tekintettel arra, hogy az az előző napon készült el, ezért a mostani
testületi ülésen részletesen tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a pályázat műszaki
tartalmáról, mind a négy főtevékenységre kitérve. Bemutatja a projektoron kivetített
látványtervet.
Magyar Tibor képviselő: A Béka-tó környezetének rendezése tárgyában történt előzetes
egyeztetés a helyi horgász egyesülettel?
Pap István Tibor polgármester: Polgármestersége óta az Egyesület több kéréssel fordult már
hozzá segítségért, ez a műszaki tartalom tartalmazza az Egyesület korábbi kéréseit. Most ezen
kívül külön nem egyeztetett velük.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő: A Béka-tó körüli két erdőből lehetne parkerdőt kialakítani,
hasonlót, mint a Szent György téren.
Pap István Tibor polgármester: Sajnos a pályázati kiírás nem terjed ki a képviselő úr által
említett erdő teljes területére.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A pályázat A) pontja a kék
infrastruktúráról, tehát a vízvédelemről szól, ezért nem tartalmazhatja az erdő rendbetételét.
Ennek ellenére több mint 1000 m2-t rendeznek az erdő területéből is.
Pap István Tibor polgármester: Bemutatja a projektoron a tervezői költségvetést soronként,
összegszerűen kirészletezve, és hozzáteszi, hogy a későbbiekben van lehetőség a főösszegeken
belüli módosításokra. Ez az anyag részletesebb, mint a pályázat benyújtásához szükséges.
Uj Zoltán képviselő 14:24 órakor távozott az ülésről. A döntéshozatalban résztvevő képviselők
száma 7 fő.
Pap István Tibor polgármester: Ismerteti a Szent György tér és környéke, valamint a
Csekonics park zöldfelületeinek felújítására vonatkozó terveket, említve a zenepavilon építését,
és az „okos” padok telepítését, valamint a Hársfa utcai kerékpárút felújítását. A Szent György
téren fák pótlása, parkoló kialakítása, utcabútorok elhelyezése valósul meg, továbbá a régi
makadámút felújítása. A Nagyiskola és a Templom járdával kerül összekötésre. A parkban
lesznek a zenepavilon és az „okos” padok elhelyezve. A II. világháborús emlékműhöz járda
készül, és az emlékmű környéke is felújításra kerül. A Templomnál is kialakítanak 2-3
parkolóhelyet, és lesz fapótlás a teljes park területén. Ez az anyag némileg módosítható még a
későbbiekben.
Tarkó Gábor képviselő: A volt nagyiskola udvarán van egy nyári vasúti kocsi, kovácsolt
vasszerkezettel építve, melyből összesen öt darab készült. A zenepavilon kialakítását ebből a
kocsiból is el tudná képzelni. Véleménye szerint a nagyiskola környékét is illene rendbe tenni
a pályázat keretein belül. Parkoló kellene az Iskola mellé is, nem csak elé.
Pap István Tibor polgármester: Jó ötletnek tartja Tarkó képviselő úr felvetését, utána jár,
hogy a zenepavilon kicserélhető-e arra.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A zenepavilon műemléki
környezetben kerülne elhelyezésre, megkéri róla az Örökségvédelmi Hivatal véleményét. Az
az elvárás, hogy a zenepavilon nem viheti el a figyelmet a műemlék épületek látványáról.
Magyar Tibor képviselő: A Táncsics utcától a Kossuth utca felé vezető út rendkívül rossz
állapotban van, nagy a sár. Az is orvosolva lesz a pályázattal?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Igen, kezelve lesz ez a probléma is,
Azt az útszakaszt érinti a Kerékpárút pályázat.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A szeszfőzdéhez vezető út is rendbe lesz téve?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Pénzügyileg más már nem fért bele a pályázatba.
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Pap István Tibor polgármester: 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-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú
„Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás keretében “Komplex infrastrukturális
fejlesztés Mezőhegyesen” című pályázatot nyújtsa be, melynek keretében bruttó 366.628.879,Ft összegű támogatási kérelemmel forduljon a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz, és kössön
a pályázat támogatási kérelmének benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodást a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, 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:
3/2022. (I. 11.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás
keretében “Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen” című pályázat
benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető
települések” elnevezésű pályázati felhívás keretében “Komplex infrastrukturális fejlesztés
Mezőhegyesen” című pályázat benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 366.628.879, -Ft összegű támogatási kérelemmel fordul
a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak
fejlesztése” pályázat projektelőkészítési feladatainak ellátását végző vállalkozás
beszerzésére
Pap István Tibor polgármester: A pályázat benyújtására március 1. és április 29. közötti
időszakban lesz lehetőség, de előtte ki kell választani a projekthez kapcsolódó előkészítési
feladatok ellátását végző vállalkozást. 2021. december 29-én ajánlattételi felhívás került
kiküldésre három vállalkozás részére. A beérkezett előkészítési ajánlatok közül a
legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Pályázati Klinika Kft. projektelőkészítési ajánlatának
elfogadását javasolja. A pályázati keretösszeg mintegy 195 millió Ft-ra emelkedett, találtak
még a pályázathoz plusz forrást. 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-1.2.3-21
kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” felhívás „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák útépítése”
című pályázatához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátásával beszerzési eljárás során
kiválasztott, a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Pályázati Klinika Kft-t (5600
Békéscsaba, Aradi u. 10.) bízza meg bruttó 1.900.000-Ft (alanyi mentes) vállalási díjért, és
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hatalmazza fel a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a nyertes
projektelőkészítő cég közötti vállalkozási szerződés megkötésére, melynek érdekében a
pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének adóbevételi többletéből
1.900.000-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:
4/2022. (I. 11.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.3-21 kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” pályázat
projektelőkészítési feladatainak ellátását végző vállalkozás beszerzésére
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.3-21
kódszámú „Belterületi utak fejlesztése” felhívás „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák útépítése”
című pályázatához szükséges projektelőkészítési feladatok ellátásával beszerzési eljárás során
kiválasztott, a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó Pályázati Klinika Kft-t (5600
Békéscsaba, Aradi u. 10.) bízza meg bruttó 1.900.000-Ft (alanyi mentes) vállalási díjért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Mezőhegyes Városi Önkormányzat és a
nyertes projektelőkészítő cég közötti vállalkozási szerződés megkötésére.
A vállalkozási szerződés megkötése érdekében a pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének adóbevételi többletéből 1.900.000-Ft összegben biztosítja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a pályázat az
Orgona, Akácfa, Vadrózsa, és Pacsirta, valamint a Ruisz Gyula utcák felújítását fogja
tartalmazni, erre ad megbízást a tervezőnek. Sajnos a József Attila utca felújítása már nem fér
bele a pályázatba.
5. napirendi pont: A Magyar Falu Program pályázataiban való részvételről
Pap István Tibor polgármester: A Magyar Falu Program keretén belül is van lehetőség
útfelújításra pályázni, mely az előzetes egyeztetések alapján az Alkotmány utca Vasút utca
felőli részét érintené.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A Magyar Falu Program
költségvetése még nem ismert, elképzelhető, hogy a keretösszegbe az Alkotmány utcának csak
egy bizonyos szakasza fér majd bele.
Pap István Tibor polgármester: Három rész van jelenleg a városban, ahol nincs szilárd
útburkolat. Az egyik az Orgona, Akácfa, Vadrózsa, Pacsirta utca. A másik a Ruisz Gyula utca,
a harmadik pedig az Alkotmány utca. Sajnos a két pályázat együttes összege sem teszi lehetővé
az összes utca felújítását. Azonban mindhárom öblözetben lesz előrelépés a mostani
pályázatoknak köszönhetően.
Fekete Attila képviselő: A Kis utca, és a Május 1. tér és Ómező felújítására is lehetőség nyílik
a későbbiekben?
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Pap István Tibor polgármester: Igen, a jövőben szóba kerülhet ezen utcák felújítása is, kivéve
Ómezőt, amely a Ménesbirtoké.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: 11 burkolatlan utca van még.
Igyekeznek sorban haladni velük.
Pap István Tibor polgármester: Magyarország Kormánya 2022. január 3.-án meghirdette a
Magyar Falu Program 2022. évi pályázatait. A program keretei között hat, az önkormányzatot
érintő pályázati felhívás került kihirdetésre. Az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény,
vízelvezető rendszer építése, felújítása keretében valósulna meg az Alkotmány utca felújítása.
A tanya- és falugondnoki buszok beszerzése keretében az egyik Renault gépjármű helyett új
tanyagondnoki busz beszerzése történne meg. Az önkormányzati temetők infrastrukturális
fejlesztése keretében lehetőség nyílik az urnafal létesítésére. A kommunális eszköz beszerzése
alpont keretén belül új fűnyírótraktor beszerzése valósulna meg. Az önkormányzati járdaépítés
és felújítás támogatása a Tavasz utcai járda felújítását érintené. Az önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanok fejlesztése pedig a Városháza födém felújítására vonatkozna.
Tarkó Gábor képviselő: Szeretné jelezni, hogy korábban kezdeményezte, hogy az iskola
tulajdonában lévő Ford Transit gépjárművet jutányos áron értékesíteni kívánják az
önkormányzat részére. Elnézést kér, de ezt a felajánlást szeretné most visszavonni, egyelőre
szüksége van az iskolának a gépjárműre.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van az előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat vegyen részt a Magyar
Falu Program 2022. évi pályázatán, és hatalmazza fel a polgármestert az előkészítés keretében
a pályázatok beszerzéseinek elindítására, arra, hogy kérjen ajánlatot, majd a legkedvezőbb
feltételt adó pályázat írót bízza meg a pályázatok elkészítésére, a projektmenedzseri feladatok
ellátására, majd az elkészült pályázatokat terjessze a polgármester a testület elé,
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:
5/2022. (I. 11.) Kt. számú határozat
A Magyar Falu Program pályázat előkészítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat részt vesz a Magyar
Falu Program 2022. évi pályázatán.
Felhatalmazza a polgármestert az előkészítés keretében a pályázatok beszerzéseinek
elindítására, arra, hogy kérjen ajánlatot, majd a legkedvezőbb feltételt adó pályázat írót bízza
meg a pályázatok elkészítésére, a projektmenedzseri feladatok ellátására; ezt követően az
elkészített pályázatokat terjessze a képviselő-testület elé, amely ezt követően hozza meg
határozatát a pályázat beadásáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
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Pap István Tibor polgármester: 2022. január 18.-án 16 órakor lakossági fórumot hirdetett a
kerékpárút építéssel kapcsolatban. Ugyanezen a napon a lakossági fórum előtt, 14 órakor
informális ülést tart, melynek témája a 2022. évi költségvetés. Kéri, akinek kérdése, bejelentése,
észrevétele van, tegye meg. Kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Fekete Attila és Kovács István képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1510 órakor –
berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Fekete Attila
Kovács István
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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