Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
2/2022.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. január 26. napján – 1400 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott közmeghallgatással
egybekötött nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó Gábor
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Uj Zoltán képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető, Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető, Mitykó Zsolt társadalmi
kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős alpolgármester
Meghívottak: Fazekasné Nagy Éva az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás kistérsége
referense, Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urakat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait és a Tisztelt megjelenteket.
Tájékoztatja a Testületet és a jelenlévőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 33. §
(3) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetésének elfogadását megelőzően
közmeghallgatást kell tartani, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatást
2022. január 26. napjára – 1400 órai kezdettel – tűzte ki. A közmeghallgatásra a költségvetés
elfogadását megelőzően kerül sor, mivel szeretnék, ha a lakosság minél szélesebb körét be
tudnák vonni a tervezésbe. A közmeghallgatás kihirdetésével lehetőséget biztosít a lakosság
számára, hogy megtegyék az észrevételeiket, javaslataikat. A mai napra meghirdetett rendes
testületi ülés napirendjeinek megtárgyalása előtt kerül sor a közmeghallgatásra.
A 2022. évi költségvetés mintegy 90 millió Ft összegű szabadon felhasználható tartalékot
tartalmaz, mely örömteli dolog, hiszen a 2020. és 2021. évi költségvetési év is tartalmazott
tartalékot. A 90 millió Ft tartalékra azért van szükség, hogy a város működése biztosított legyen,
a közüzemi számlákat és a munkavállalók bérét biztosan tudjuk finanszírozni. A 2021- 2027
közötti időszak a TOP Plusz pályázatok időszaka, melyeknek előkészítése folyamatos, és
anyagi ráfordítást is igényelnek. Nyertes pályázat esetén ezek a kiadások visszaigényelhetőek
a pályázati forrásokból. Azt gondolja, hogy erre az összegű tartalékra szükség van ahhoz, hogy
a város stabilan működjön, hogy a fejlesztéseket biztonságosan lehessen megpályázni,
megnyerni és lebonyolítani. A 2022-es évben is egy nehéz gazdasági év előtt áll az ország. A
kormányzati döntések értelmében nő a minimálbér, a garantált bérminimum, drágul a közüzemi
szolgáltatás, az üzemanyagár, a forint vásárlóereje csökken. A kormány csak bizonyos területek
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bérfejlesztését rendelte el, azonban nem minden esetben látható ezen kiadásoknak a normatív
támogatásként megjelenő kompenzációja. Vannak olyan területek az önkormányzatnál, ahol
nem érvényesül a bérfejlesztéssel kapcsolatos kormányzati döntés, ezen munkavállalók
esetében béremelés mellett döntött a képviselő-testület, melynek mértéke 3-6%. Az elmúlt 2,5
évben társadalmi megbízatású polgármesterként végezte munkáját, azonban kérte a képviselőtestületet, hogy 2022. január 1. napjától főállású polgármesterként folytathassa munkáját, és az
ezzel járó kiadásokat is be kellett tervezni a költségvetésbe. A képviselők, alpolgármesterek,
bizottsági tagok 2022. január 1. napjától tiszteletdíjban részesülnek, mely kiadást szintén
tartalmazza a 2022. évi költségvetés.
Kéri a jelenlévőket, akinek az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetével
kapcsolatosan, vagy egyéb helyi közügyeket érintő témában kérdése, észrevétele, véleménye
van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, megköszöni a
közmeghallgatáson jelen lévők figyelmét, a közmeghallgatást – 1410 órakor – lezárja.
A testület a következőkben a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalásával folytatja az
ülést.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, Uj Zoltán képviselő jelezte
távolmaradását, az ülést megnyitotta. Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatója az orvosi ügyelet 2021. évi
üzemeltetéséről
2) A 2022. évi költségvetés – első forduló
3) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja és
az ÁMK Könyvtárának beszámolója 2021. évi tevékenységéről
4) A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet
5) Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Mezőhegyesi Román Nemzetiségi
Önkormányzattal
6) Kilépés a Dél-Békés Jövőjéért Szövetségből
7) A polgármester szabadságolási ütemterve 2022. évre
8) Fónád Tünde Zsuzsanna műszaki ügyintéző - városüzemeltetési referensi kinevezése
9) 2022. évi folyószámla hitelszerződés megkötése – a 358/2021. (XI. 24.) Kt. számú
határozat módosítása
10) A Mezőhegyes Magyar Falu Program 2022 pályázatairól
11) A TOP-Plusz pályázatok beszerzési ajánlatkéréseiről szóló, polgármester
meghatalmazására vonatkozó 362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozat visszavonásáról
12) Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítása
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 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
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határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően,
tegye meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A 287/2021. (VIII.4.) kt. számú határozattal kapcsolatban
az a kérdése, hogy mikorra várható a kamerarendszerhez kapcsolódó villamos bekötési munkák
elvégzése, illetve a 294/2021. (IX.08.) kt. számú határozat esetében a Kozma F. u.1. szám alatti
felújítások befejezése mikorra várható?
Pap István Tibor polgármester: A kamerarendszer villamos bekötésével kapcsolatban a mai
napon írta alá a szerződést az áramszolgáltatóval. Az agrárlogisztikai pályázat esetében a
felújítás kivitelezése folyamatban van, melyek jelentős részét az önkormányzat dolgozói
végzik, a befejezés határidejét sajnos nem tudja meghatározni.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót illetően, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem
volt, kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
6/2022.(I.26.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 264/2021., 287/2021., 294/2021., 320/2021.,
322/2021., 328/2021., 341/2021., 342/2021., 359/2021., 360/2021., 367/2021., 368/2021. Kt.
sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Tarkó Gábor képviselő úr az ülés előtt jelezte, hogy szeretne
a napirendek megtárgyalása előtt bejelentést tenni.
Tarkó Gábor képviselő: A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
székhelyén várhatóan 2023. nyarán kerül átadásra a tornacsarnok. A létesítményt minden nap
éjfélig szeretnék tartalommal megtölteni, ehhez kéri, hogy gondolkozzanak közösen, milyen
programokat, rendezvényeket szeretne a város megvalósítani az épületben. Másik fontos dolog,
hogy épül az uszoda is, melynek a „Mezőhegyes Városi Sportuszoda” nevet szeretné adni a
vezetőség, melyhez szükség lesz név, - és címer használati engedélyre. Úgy gondolja, hogy egy
mezőhegyesi híres emberről kellene az uszodát elnevezni, egy erről szóló pályázati felhívás a
későbbiekben megjelenik a városi havilapban. Szeretné, ha a sportlétesítményeket a város
lakossága térítésmentesen vehetné igénybe, azonban az üzemeltetés drága, a működési
költségeket csökkenteni kell. Kéri, hogy a későbbiekben akár bizottsági ülés keretében
készüljön egy terv, hogy milyen valós tartalommal legyenek megtöltve az új épületek.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a tájékoztatást.
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1. napirendi pont: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatója az orvosi
ügyelet 2021. évi üzemeltetéséről
Pap István Tibor polgármester: Köszönti az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
képviseletében megjelent Fazekasné Nagy Éva kistérségi referenst. Örül, hogy az
együttműködésnek köszönhetően közelebb került a lakossághoz az orvosi ügyeleti ellátás, és
nem kell egy elsősegélynyújtó helyet fenntartania a városnak, mely körülbelül 25 millió Ft-os
megtakarítást eredményez. Kérdezi, hogy van-e a valakinek kérdése, véleménye a
tájékoztatóval kapcsolatban. A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót, és azt az észrevételt tette, hogy a városi havilapban jelenjen
meg egy lakossági felhívás arra vonatkozóan, hogy pénteki napokon a háziorvosok rendelési
idejének vége és az ügyeleti ellátás kezdő időpontja – 16 óra- közötti időpontban, panasz esetén
a háziorvost kell hívnia a lakosságnak.
Fazekasné Nagy Éva az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás kistérsége referense: A
legtöbb településen a háziorvosok péntekenként 16 óráig rendelnek, ezért tudja a társulás az
ügyeletet csak 16 órától működtetni pénteki napokon is. ebben nem várható változás.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a beterjesztett tartalommal fogadja el, az
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatóját az orvosi ügyelet 2021. évi
üzemeltetéséről, 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:
7/2022.(I.26.) Kt. sz. határozat
Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatója az orvosi ügyelet 2021. évi
üzemeltetéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a beterjesztett tartalommal elfogadja az Orosházi
Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatóját az orvosi ügyelet 2021. évi üzemeltetéséről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A 2022. évi költségvetés – első forduló
Pap István Tibor polgármester: A közmeghallgatás keretében elmondta az általa
legfontosabbnak tartott információkat. Kéri, akinek kérdése, véleménye, észrevétele,
esetlegesen javaslata van az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetével
kapcsolatosan, azt tegye meg. Kérdés, vélemény, észrevétel nem volt. A rendelet-tervezetet a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság is véleményezte. Kéri a bizottságok véleményét. (A rendelet-tervezet és mellékletei
a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelet-tervezetét elfogadásra. A
bizottsági ülésen szóba került a költségvetési tartalék banki lekötése, örömteli hír, hogy van
erre lehetőség.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja, hogy a Testület a beterjesztett tartalommal fogadja el az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének rendelet-tervezetét. Uj Zoltán képviselő úr, mint a
Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke kérte, hogy tolmácsolja azt a kérését, hogy a képviselőtestület által az egyesület részére megítélt támogatás egyösszegben kerüljön kiutalásra.
Pap István Tibor polgármester: A 9. napirendi pont a 2022. évi folyószámla hitelszerződés
megkötéséről szóló határozat módosítása lesz, de itt is elkívánja mondani, hogy a tartalék
lekötése is eredményez majd minimális bevételt. A következő ülésre készül előterjesztés egy
rövidtávú, inflációkövető, alacsony kockázatú befektetés lehetőségéről a tartalék lekötésének
vonatkozásában. A Békés Megyei Kormányhivatal útmutatása szerint a 2022. évi költségvetés
elfogadása előtt külön határozatban kell a testületnek elfogadnia a polgármester, és az
alpolgármesterek illetményét, és költségtérítését.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Várható olyan kormányzati döntés, ami felboríthatja a
jelenlegi költségvetés-tervezetet? Nem lenne észszerűbb várni még egy hónapot a költségvetés
elfogadásával?
Pap István Tibor polgármester: Változás nem csak a következő egy hónapban, hanem az azt
követő 10 hónapban is bármikor előfordulhat. A költségvetés elfogadása egy iránymutatást
jelent a városnak, a hivatal munkatársainak. Ha olyan kormányzati döntés születik, amely
változást von maga után, akkor évközben van lehetőség módosításra.
Krcsméri Tibor képviselő: Köszöni Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási
csoportvezető segítőkész munkáját, és részletes tájékoztatását a költségvetésről. Több kérdése
is volt felé, és mindenre megkapta a választ.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Pap István
Tibor főállású polgármester illetményét bruttó 780.000,-Ft, nyelvvizsga-pótlékja bruttó
28.800,-Ft (48.000,-Ft-os illetményalappal) – az új illetményalap (50.880,-Ft) elfogadása esetén
30.528,-Ft, költségtérítését az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján – szintén az új illetményalap
figyelembe vételével - bruttó 121.579,-Ft (15%)- ban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
8/2022. (I.26.) Kt. számú határozat
A polgármester illetménye és költségtérítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. § (4) bek. d) pontja alapján Pap
István Tibor főállású polgármester illetménye bruttó 780.000,-Ft, nyelvvizsga-pótlékja bruttó
28.800,-Ft (48.000,-Ft-os illetményalappal) – az új illetményalap (50.880,-Ft) elfogadása esetén
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30.528,-Ft, költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján – szintén az új illetményalap
figyelembe vételével - bruttó 121.579,-Ft (15%).
Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a polgármester kinevezésének módosításáról.
Felelős: Jeszenka Zoltán alpolgármester
Határidő: 2022. január 31.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 80. §-ának
figyelembevételével a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Jeszenka Zoltán
alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 200.000, -Ft, költségtérítését az Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján havi bruttó 30.000, -Ft (15%) -ban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
9/2022. (I.26.) Kt. számú határozat
Jeszenka Zoltán alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 80. §-ának figyelembe vételével a
képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester havi
tiszteletdíja bruttó 200.000,-Ft, költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi bruttó
30.000,-Ft (15%).
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 80. §-ának
figyelembe vételével a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Mitykó
Zsolt alpolgármester havi tiszteletdíját bruttó 50.000,-Ft, költségtérítését az Mötv. 80. § (3)
bekezdése alapján havi bruttó 7.500,-Ft (15%) -ban állapítsa meg, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
10/2022. (I.26.) Kt. számú határozat
Mitykó Zsolt alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 80. §-ának figyelembe vételével a
nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Mitykó Zsolt alpolgármester
havi tiszteletdíja bruttó 50.000,-Ft, költségtérítése az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havi
bruttó 7.500,-Ft (15%).
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan további kérdés,
6

vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület Mezőhegyes
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének rendelet-tervezetét a beterjesztett
tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
1/2022.(I.27.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
3. napirendi pont: A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központja és az ÁMK Könyvtárának beszámolója 2021. évi
tevékenységéről
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, hogy intézményvezető asszonynak van-e
kiegészíteni valója a beszámolóhoz?
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője: Az
intézmény több intézmény-egységből áll, ezért működését a tárgyév és nevelési év befolyásolja.
A beszámoló a 2021. évről szól, korábban, az egybeolvadás előtt nem naptári év szerint történt
a beszámolás. A pandémia befolyásolta az intézmény működését, melyet igyekeztek maximális
hatékonysággal ellátni. Nagyon szép jövő elé néz az intézmény a pályázati lehetőségek
megvalósulása esetén.
Krcsméri Tibor képviselő: A beszámoló túl hosszú, túl részletes. Véleménye szerint nem
feltétlen szükséges ilyen részletes beszámolót írni, illetve véleménye szerint a Sportegyesület
elnökének megválasztása nem feltétlen ehhez a témához tartozik.
Kovács István képviselő: A pandémiás időszak ellenére sok program zajlott az Általános
Művelődési Központban. Korábban élt egy javaslattal, amely a színházterem és az előtér
klimatizálására vonatkozott. A 2022-es évben lesz lehetőség ennek megvalósítására?
Pap István Tibor polgármester: A 2022. évi költségvetés tartalmazza az ÁMK-ban a két
önkormányzati iroda klimatizálását. A nagy terek klimatizálása saját forrásból nehezen
megvalósítható, annyira költséges és bonyolult lenne. Felkértek egy szakembert, hogy vizsgálja
meg a színházterem és az előtér klímaberendezéssel történő felszerelését, de a gépészet elavult
állapota sem teszi ezt egyelőre lehetővé. A beszámolót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság és az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság véleményezte. (A
beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Valóban túl
terjedelmes az anyag, azonban a bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy túl részletes a beszámoló, de javasolja a
bizottság a beszámoló elfogadását. Kovács István képviselő társától kérdezi, hogy véleménye
szerint csak annak a két helyiségnek a klimatizálásán kell gondolkozni? A gyerekek és a
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pedagógusok is szenvednek a nyári forróságtól. Tisztában van vele, hogy ez fenntartói és jogi
kérdés, és a Békéscsabai Tankerületi Központnak is hozzá kellene járulnia a költségekhez.
Krcsméri Tibor képviselő: Egységes, folyamatos fejlesztés kell, akár közösen együttműködve
a Tankerülettel, a gyerekek érdekében.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az iskola védőnői helyiség elavult, felújításra szorul, javasolja
a rekonstrukciót.
Pap István Tibor polgármester: Az iskola védőnői szolgálatról, a védőnői helyiségről, és az
épület klimatizálásáról tárgyalást fog kezdeményezni a Tankerület vezetőjével. Kéri, akinek a
beszámolóval kapcsolatosan kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja és az ÁMK Könyvtárának
beszámolóját a 2021. évi tevékenységéről, 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:
11/2022.(I.26.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja és az
ÁMK Könyvtárának beszámolója 2021. évi tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési
Központja és az ÁMK Könyvtárának beszámolóját 2021. évi tevékenységéről.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: azonnal
4.

napirendi pont: A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő
tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet

Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jelen ülésen döntött
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadásáról, melyben arról is döntött, hogy
2022. január 1.-jét követően tiszteletdíjat állapít meg az alpolgármestereknek, a képviselőknek
és az állandó bizottságok nem képviselő tagjainak. Jelen rendelet a 2022. évi költségvetés
adataival megegyező számokkal készült el, a testületi tagok által informális ülésen korábban
egyeztetett és elfogadott keretösszegeknek megfelelően. A rendelet-tervezet 2.§-a tartalmazza,
hogy a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó
200.000,-Ft, a nem képviselő-testületi tag alpolgármester havi tiszteletdíja bruttó 50.000,-Ft, a
képviselő havi tiszteletdíja bruttó 100.000,-Ft, a bizottság nem képviselő tagjának havi
tiszteletdíja bruttó 20.000,-Ft. Jeszenka Zoltán alpolgármester javasolta, hogy a rendelettervezet szankciót is tartalmazzon, ez az 5.§-ban szerepel. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
véleményezte. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok
véleményét.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését, azzal, hogy az 5.§-ban a „három egymást
követő ülés” a rendes, a rendkívüli vagy bizottsági ülésekre is vonatkozzon, azzal a további
kiegészítéssel, hogy a nem képviselő bizottsági tagok esetében csak a bizottsági üléseken elvárt
a jelenlétük.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Kovács István képviselő: A 2022. évi költségvetés tartalmazza egy évre vonatkozóan a
tiszteletdíj összegét. Ha ez az összeg nem kerül maximálisan kifizetésre, akkor a fennmaradt
díjnak mi lesz a sorsa? Lehet például rendezvényekre fordítani?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Előre nem lehet leszabályozni, hiszen nem lehet tudni, hogy
mekkora összegről lesz szó. November, december hónapban érdemes visszatérni erre, akkor
dönthet a testület a ki nem fizetett tiszteletdíjak felhasználásáról.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a helyi önkormányzati
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetét emelje rendeletté, azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet 5.§-a tartalmazza
azt, hogy a három egymást követő ülés a rendes, a rendkívüli vagy bizottsági ülésekre is
vonatkozzon, azzal, hogy a nem képviselő bizottsági tagok jelenléte csak bizottsági üléseken
elvárt, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
2/2022.(I.27.) önkormányzati rendelet
A helyi önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Mezőhegyesi Román
Nemzetiségi Önkormányzattal
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyesi Román Nemzetiségi Önkormányzat és
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2019. november 28.-án 6032-7/2019. iktatószámon kötött
megállapodást, mely megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. A megállapodást 2020.
év és 2021. év januárjában mindkét fél felülvizsgálta, abban nem javasoltak változtatást. A
Mezőhegyesi Román Nemzetiségi Önkormányzat 2022. január végi ülésén fog dönteni arról,
hogy a korábbi megállapodásban javasol-e módosítást, változtatást. Ő nem javasol módosítást,
változtatást a korábbi megállapodásban. Köszönet illeti Mezőhegyesi Román Nemzetiségi
Önkormányzatot a városi rendezvényeken nyújtott segítségükért, támogatásukért.
Magyar Tibor képviselő: Segítségük mindig önkéntes alapon történt, hálás a Román
Önkormányzatnak a rendezvényeken nyújtott mindennemű támogatásért. Javasolja a határozati
javaslat elfogadását.
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Pap István Tibor polgármester: Egyetért. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyesi Román Nemzetiségi
Önkormányzattal 2019. november 28.-án 6032-7/2019. iktatószámon kötött, az előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodásban a nemzetiségi önkormányzattal
egyetértése esetén - ne javasoljon változtatást, módosítást, 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:
12/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Mezőhegyesi Román Nemzetiségi
Önkormányzattal
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete felülvizsgálta a Mezőhegyesi Román Nemzetiségi
Önkormányzattal 2019. november 28.-án 6032-7/2019. iktatószámon kötött, az előterjesztés
mellékletét képező együttműködési megállapodást és abban - a nemzetiségi önkormányzattal
egyetértése esetén - nem javasol változtatást, módosítást.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Kilépés a Dél-Békés Jövőjéért Szövetségből
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztésben foglaltakat azzal egészíti ki, hogy aláírt
alapító okiratot nem talált a Szövetség dokumentumai között, illetve a Szövetség nem tesz
eleget az éves beszámolási kötelezettségének sem. Jelenleg már nem látja létjogosultságát és
szükségét a szövetségbeli tagságnak, melyet már korábban is jelzett a testület felé. Az
előterjesztést az Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság is véleményezte. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Csodálkozik,
hogy eddig nem történt meg a kilépés. A Calendula-terven dolgozott ő is 2016-ban, társadalmi
munkában, de azóta nem sok esemény történt a szövetség életében. A „Dél-Békés” kifejezés is
megkopott már. A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a szövetségből történő kilépést.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 2022.
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február 1.-jétől ne vegyen részt a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség munkájában, és jelentse be
kilépési szándékát a szövetségből, 2022. február 1.-jétől ne kívánjon a Szövetség tagja lenni és
2022. február 1. után a vagyoni hozzájárulást (tagdíjat) se fizesse tovább (20.000,-Ft/hó),
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:
13/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Kilépés a Dél-Békés Jövőjéért Szövetségből
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. február 1.-jétől nem kíván
részt venni a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség (elnök: Simonka György, székhely: 5663
Medgyesbodzás Külterület 013/20.) munkájában, bejelenti kilépési szándékát a szövetségből.
2022. február 1.-jétől nem kíván a Szövetség tagja lenni és 2022. február 1. után a vagyoni
hozzájárulást (tagdíjat) sem fizeti tovább (20.000,-Ft/hó)
Felkéri a pénzügyi csoportvezetőt, hogy döntését vegye figyelembe az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének illetve annak féléves módosítása előkészítése során.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a szövetség elnökét, Simonka György
urat.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
7. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemterve 2022. évre

Pap István Tibor polgármester: 2022. január 1.-jétől főállású polgármesterként
szabadságolási ütemtervet kell készítenie, 2022. évben 25+14+7, összesen 46 nap szabadság
illeti meg. A szabadságát Jeszenka Zoltán alpolgármester engedélyezi és szabadsága alatt
helyettesíti is őt. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Krcsméri Tibor képviselő: Fontos, hogy a korábbi rossz tapasztalatok elkerülése végett a
polgármester a szabadságát mindig vegye ki és ez dokumentálva is legyen.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint hagyja jóvá a
polgármester 2022. évi szabadságolási ütemtervét: „- Összes szabadság: 46 nap – szabadság
kivétele: Február 4. 1 nap, Február 11. 1 nap, Február 25. 1 nap, Március 4. 1 nap, Március 11.
1 nap, Március 18. 1 nap, Április 13-14. 2 nap, Április 19-20. 2 nap, Április 29. 1 nap, Május
6. 1 nap, Május 13. 1 nap, Június 3. 1 nap, Június 10. 1 nap, Június 24. 1 nap, Július 8. 1 nap,
Július 25.-29. 5 nap, Augusztus 1-5. 5 nap, Augusztus 12. 1 nap, Szeptember 2. 1 nap,
Szeptember 9. 1 nap, Október 24-28. 5 nap, November 11. 1 nap, November 18. 1 nap,
December 19-23. 5 nap, December 27-30. 4 nap”, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
14/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 2022. évre
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 225/C. § (2) bekezdése értelmében az alábbiak szerint jóváhagyja a polgármester 2022.
évi szabadságolási ütemtervét:
- Összes szabadság: 46 nap – szabadság kivétele: Február 4. 1 nap, Február 11. 1 nap, Február
25. 1 nap, Március 4. 1 nap, Március 11. 1 nap, Március 18. 1 nap, Április 13-14. 2 nap, Április
19-20. 2 nap, Április 29. 1 nap, Május 6. 1 nap, Május 13. 1 nap, Június 3. 1 nap, Június 10. 1
nap, Június 24. 1 nap, Július 8. 1 nap, Július 25.-29. 5 nap, Augusztus 1-5. 5 nap, Augusztus 12.
1 nap, Szeptember 2. 1 nap, Szeptember 9. 1 nap, Október 24-28. 5 nap, November 11. 1 nap,
November 18. 1 nap, December 19-23. 5 nap, December 27-30. 4 nap.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
8.

napirendi pont: Fónád Tünde Zsuzsanna műszaki ügyintéző - városüzemeltetési
referensi kinevezése

Pap István Tibor polgármester: A 2021-2027 közötti időszakra több olyan TOP Plusz
pályázati forrás nyílik meg, amely a fenntartási feladatok szakszerű koordinálását teszi
szükségessé. Ezen pályázatokban – hasonlóan a többi városi pályázathoz – részt kell vennie a
városüzemeltetési referensnek. Jelenleg ilyen feladat – és munkakör, illetve álláshely nincs az
önkormányzatnál, ezért új álláshelyet kell létrehoznia a testületnek. A feladat ellátása és az
álláshely létrehozása rendkívül sürgős a pályázatok és az abból adódó, megnövekedett mértékű
városüzemeltetési-műszaki feladatok ellátása miatt, hiszen a jelenleg három fős műszaki
csoport nem tud megbirkózni a rájuk váró feladatokkal. Két-három éven belül két fő eléri a
nyugdíjkorhatárt, így az utánpótlásra is gondolniuk kell.
Kovács István képviselő: A pályázó rendelkezik minden olyan végzettséggel, amellyel ezt az
állást be tudja tölteni?
Pap István Tibor polgármester: Igen, középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.
Kovács István képviselő: Látja, hogy az apparátusnak sok a munkája. Azok a dolgozók, akik
a nyugdíjba vonulók munkakörét vették át, mennyire vannak leterhelve?
Pap István Tibor polgármester: 2019-ben 17 fővel többen dolgoztak az önkormányzatnál,
hiszen azóta a nyugdíjba vonulók helyére nem vettek fel új munkavállalókat, hanem a feladatok
lettek szétosztva. Ennek a 17 főnek a bértömeg megtakarítása 70 millió Ft. Az elmúlt 2 év
tapasztalata azt mutatja, hogy az önkormányzat az összes kötelező és nem kötelező feladatát
így is el tudta végezni. A munkavállalók feladata belefér a munkaidejükbe, kivétel ez alól a
műszaki csoport.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Vannak olyan dömpingidőszakok, mint például a költségvetés
elkészítése, amelyek túlórázást igényelnek. Ezt a plusz munkát a dolgozók el is végzik, de ez
nem jelent állandó terhet számukra.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján nevezze ki Fónád Tünde
Zsuzsanna Mezőhegyes, Zrínyi u. 10. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára és kormányzati
funkciójára (013340) műszaki ügyintéző munkakörbe, városüzemeltetési referensi feladatok
ellátására., 2022. március 1.-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben, akként,
hogy illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően bruttó 260.000.-Ft/hó (garantált illetmény), továbbá munkáltatói döntésen alapuló
illetményrészét a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 140.000,-Ft/hó, azaz illetményét összesen
bruttó 400.000,-Ft/hó összegben állapítsa meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg,
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:
15/2022. (I.26.) Kt. sz. határozat
Fónád Tünde Zsuzsanna műszaki ügyintéző - városüzemeltetési referensi kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
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 Fónád Tünde Zsuzsanna (szül: Mezőhegyes 1970.10.28., an: Hargitai
Zsuzsanna) Mezőhegyes, Zrínyi u. 10. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára és kormányzati
funkciójára (013340) műszaki ügyintéző munkakörben, városüzemeltetési referensi feladatok
ellátására., 2022. március 1.-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 703/2021. (XII.15.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó
260.000.-Ft/hó (garantált illetmény), továbbá munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét a
Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 140.000,-Ft/hó, azaz illetményét összesen bruttó 400.000,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: 2022. március 1.
9.

napirendi pont: 2022. évi folyószámla hitelszerződés megkötése – a 358/2021. (XI. 24.)
Kt. számú határozat módosítása

Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület a 358/2021. (XI. 24.) Kt. számú
határozatában döntött arról, hogy jóváhagyja az önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.
pénzintézettel 2022. február 1. napjától 2022. december 30. napjáig terjedő futamidőre,
50.000.000,-Ft keretösszegű, 2022. december 30.-án lejáró hitelszerződés megkötését. Akkor
is megállapította a testület, hogy jelenleg az önkormányzatnak nincs szüksége a hitelre,
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azonban, ha a későbbiekben mégis szükség lenne rá, álljon rendelkezésre. Mivel a folyószámlahitelkeret beállítása is anyagi vonzattal járna (100.000, -Ft), ezért jelenleg mégsem javasolja
annak megigénylését. Ennek megfelelően arra kéri a testületet, hogy korábbi határozatát úgy
módosítsa, hogy nem 2022. február 1.-től szólna a futamidő, hanem szükség esetén nyitnák azt
meg. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az
előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A megfontolt
gazdálkodás jegyében javasolja a bizottság az előterjesztésben foglaltak elfogadását, a
határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az előterjesztésnek
megfelelően módosítsa a 2022. évi folyószámla hitelszerződés megkötéséről szóló 358/2021.
(XI. 24.) Kt. számú határozatát, 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:
16/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
A 358/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja a
2022. évi folyószámla hitelszerződés megkötéséről szóló 358/2021. (XI. 24.) Kt. számú
határozatát:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzatnak az OTP Bank Nyrt.
pénzintézettel a folyószámla-hitel szükségessé válása napjától 2022. december 30. napjáig
terjedő futamidőre, 50.000.000,-Ft keretösszegű, 2022. december 30.-án lejáró hitelszerződés
megkötését. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel
teljes futamideje alatt a költségvetésébe beépíti, és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít. Mezőhegyes Városi Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank
Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt, amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés
alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a
szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a helyben maradó gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a
szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. Az Önkormányzat
kötelezettséget vállal a hitel tőkerészének és járulékainak megfizetésére. Az Önkormányzat
hitelfelvétele megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvénynek. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a hitel további fedezetét az alábbi
táblázatban összesített ingatlanokra alapított
 2019.05.29-én kelt 1-1-19-3300-1046-8. számú jelzálogszerződés alapján biztosítja:
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No.

Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/10
Mezőhegyes, belterület
2. Szántó
806/3
Mezőhegyes, belterület
3. Szántó
806/7
Mezőhegyes, belterület
4. Szántó
0445/34
Mezőhegyes, külterület
5. Szántó
0647/10
Mezőhegyes, külterület
6. Szántó
093/4
Mezőhegyes, külterület
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hitelszerződés megkötéséről.”
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: A Mezőhegyes Magyar Falu Program 2022 pályázatairól
Pap István Tibor polgármester: A Képviselő-testület 2022. január 11-i rendkívüli ülésén
döntött arról, hogy Mezőhegyes Városi Önkormányzat az 5/2022. (I. 11.) Kt. számú határozata
alapján pályázatokat nyújt be a Magyar Falu Program 2022. keretében 6 pályázati kiírásra. A
projektek jelen ülésre az alábbi adatokkal kerültek megtervezésre: önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatása bruttó 10.000.000, - Ft, kommunális eszköz (fűnyírótraktor)
beszerzése bruttó 12.241.752, - Ft, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
(Polgármesteri Hivatal födém rekonstrukciója) bruttó 52.576.097, - Ft, tanya-és falugondnoki
buszok beszerzése bruttó 14.827.956, - Ft összegben. Az önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztéséhez, az urnafal kialakítására nem elegendő a pályázatban biztosított
bruttó 6.000.000, -Ft, ezért szükséges önerő vállalása bruttó 4.956.555-Ft értékben. Az út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása keretében az Alkotmány
utca szilárd útburkolat építése során az elkészített kiviteli terv alapján szükséges a pályázati
kiírás szerint nem támogatott közműkiváltás elvégzése is, mely csak önerőből végezhető el,
összege bruttó 1.978.050, -Ft. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztéssel
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy
a Képviselő-testület a Magyar Falu Program keretében az MFP- BJA/2022 – „Önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatása” című alprogramban a “Mezőhegyes, Tavasz utcai
járdafelújítás” elnevezésű pályázatot nyújtsa be, és a pályázat keretében bruttó 10.000.000,-Ft
összegű támogatási kérelemmel forduljon a Magyar Államkincstáron keresztül a pályázatot
kiíró Miniszterelnökséghez, 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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17/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Magyar Falu Program MFP- BJA/2022 - Önkormányzati
járdaépítés/felújítás támogatása elnevezésű pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP- BJA/2022
– „Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása” című alprogramban a “Mezőhegyes,
Tavasz utcai járdafelújítás” elnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat keretében bruttó 10.000.000-Ft összegű támogatási kérelemmel fordul a Magyar
Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyar
Falu Program keretében az MFP-KOEB /2022 – „Kommunális eszköz beszerzése” című
alprogramban a “Mezőhegyes, fűnyíró traktor beszerzése” elnevezésű pályázatot nyújtsa be, és
a pályázat keretében bruttó 12.241.752,-Ft összegű támogatási kérelemmel forduljon a Magyar
Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez, 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:
18/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Magyar Falu Program MFP-KOEB /2022 - Kommunális eszköz
beszerzése elnevezésű pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az MFP-KOEB
/2022 – „Kommunális eszköz beszerzése” című alprogramban a “Mezőhegyes, fűnyíró traktor
beszerzése” elnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat keretében bruttó 12.241.752-Ft összegű támogatási kérelemmel fordul a Magyar
Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyar
Falu Program MFP-ÖTIK/2022/1- „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése”
elnevezésű „Faluházak fejlesztése” kategóriában “Mezőhegyes, Polgármesteri Hivatal
részleges födémrekonstrukciója” elnevezésű pályázatot nyújtsa be, és a pályázat keretében
bruttó 52.576.097,-Ft összegű támogatási kérelemmel forduljon a Magyar Államkincstáron
keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez, 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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19/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2022/1
„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” elnevezésű „Faluházak
fejlesztése” kategóriában pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-ÖTIK/2022/1„Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” elnevezésű „Faluházak fejlesztése”
kategóriában “Mezőhegyes, Polgármesteri Hivatal részleges födémrekonstrukciója”
elnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat keretében bruttó 52.576.097-Ft összegű támogatási kérelemmel fordul a Magyar
Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyar
Falu Program MFP-ÖTIF/2022 – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című
alprogramban “Mezőhegyes, urnafal és környezetének kialakítása” elnevezésű pályázatot
nyújtsa be, és a pályázat keretében bruttó 4.956.555-Ft önerő biztosítása mellett bruttó
6.000.000,-Ft összegű támogatási kérelemmel forduljon a Magyar Államkincstáron keresztül a
pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez, a pályázat benyújtásához szükséges önerő pénzügyi
fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének tartalékából bruttó 4.956.555-Ft
összegben 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:
20/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 - „Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 –
„Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című alprogramban “Mezőhegyes,
urnafal és környezetének kialakítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat keretében bruttó 4.956.555-Ft önerő biztosítása mellett bruttó 6.000.000-Ft összegű
támogatási kérelemmel fordul a Magyar Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró
Miniszterelnökséghez.
A pályázat benyújtásához szükséges önerő pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi
költségvetésének tartalékából bruttó 4.956.555-Ft összegben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, a Magyar
Falu Program MFP-TFB/2022 – „Tanya-és falugondnoki buszok beszerzése” című
alprogramban “Mezőhegyes, tanyagondnoki busz beszerzése” elnevezésű pályázatot nyújtsa
be, és a pályázat keretében bruttó 14.827.956-Ft összegű támogatási kérelemmel forduljon a
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Magyar Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez, illetve hatalmazza
fel a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató
okirattal kapcsolatos feladatok ellátására, 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:
21/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Magyar Falu Program MFP-TFB/2022 – „Tanya-és falugondnoki buszok
beszerzése” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-TFB/2022 – „Tanya-és
falugondnoki buszok beszerzése” című alprogramban “Mezőhegyes, tanyagondnoki busz
beszerzése” elnevezésű pályázat benyújtásáról dönt.
A pályázat keretében bruttó 14.827.956-Ft összegű támogatási kérelemmel fordul a Magyar
Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyar
Falu Program MFP-UHK/2022 - „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető
rendszerépítése/felújítása” című alprogramban “Mezőhegyes, Alkotmány utca szilárd
útburkolat építés” elnevezésű pályázatot nyújtsa be és a pályázat keretében bruttó 1.978.050-Ft
önerő biztosítása mellett bruttó 44.978.982,-Ft összegű támogatási kérelemmel forduljon a
Magyar Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez, a pályázat
benyújtásához szükséges önerő pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi
költségvetésének tartalékából bruttó 1.978.050,-Ft összegben biztosítsa, és hatalmazza fel a
polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató
okirattal kapcsolatos feladatok ellátására, 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:
22/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 - „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény, vízelvezető rendszerépítése/felújítása” elnevezésű pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyar Falu Program MFP-UHK/2022 - „Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszerépítése/felújítása” című alprogramban
“Mezőhegyes, Alkotmány utca szilárd útburkolat építés” elnevezésű pályázat benyújtásáról
dönt.
A pályázat keretében bruttó 1.978.050-Ft önerő biztosítása mellett bruttó 44.978.982, -Ft
összegű támogatási kérelemmel fordul a Magyar Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró
Miniszterelnökséghez.
A pályázat benyújtásához szükséges önerő pénzügyi fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi
költségvetésének tartalékából bruttó 1.978.050, -Ft összegben biztosítja.
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
11. napirendi: A TOP-Plusz pályázatok beszerzési ajánlatkéréseiről szóló, polgármester
meghatalmazására vonatkozó 362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozat
visszavonásáról
Pap István Tibor polgármester: Hasonlóan az előző napirendhez, ez az anyag is utólag került
megküldésre a testület részére. A 362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozattal felhatalmazást
kapott arra, hogy a 2021-2027 uniós ciklusra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program Plusz (TOP-Plusz) pályázatok beszerzéseinek elindítására árajánlatokat
kérjen, majd azokat terjessze a testület elé döntésre. A TOP-Plusz pályázati felhívásai azóta
megjelentek és nem tartalmaznak szigorúbb előírásokat a pályázatokhoz szükséges vállalkozói
ajánlatok elfogadására vonatkozóan, mint a jogszabályi előírásokra alapozott Beszerzési
Szabályzat. Ennek megfelelően a pályázatok beszerzési eljárásairól hozott döntések
meghozatalára a Beszerzési Szabályzat idézett pontja alapján továbbra is a polgármester
jogosult. A mostani előterjesztés célja az, hogy a polgármester a TOP-Plusz pályázatok
esetében is visszakapja azt a jogát, hogy Beszerzési Szabályzat szerinti eljárásrend szerint a
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbel köthessen megállapodást, szerződést. Ezzel
csökken annak az esélye, hogy a rövid pályázati határidők miatt sorozatosan rendkívüli
képviselő-testületi üléseket kelljen összehívni. Mivel a korábbi határozat okafogyottá vált, kéri
a Képviselő-testületet, hogy vonja vissza a korábbi határozatát. Az előterjesztést a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-Plusz
pályázatok beszerzési ajánlatkéréseiről szóló, polgármester meghatalmazására vonatkozó
362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozatát vonja vissza, 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:
23/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz pályázatok beszerzési ajánlatkéréseiről szóló, polgármester
meghatalmazására vonatkozó 362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozat visszavonásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz pályázatok beszerzési ajánlatkéréseiről
szóló, polgármester meghatalmazására vonatkozó 362/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozatát
visszavonja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont: Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Pap István Tibor polgármester: Jelen előterjesztés az ülés előtt került kiosztásra a testület
tagjainak. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit évente kell megállapítani. Ez jogszabályi
kötelezettségük. Mivel nem vesznek fel hitelt, nem releváns, de a határozatot attól még meg
kell hozniuk ebben a témában. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a város saját
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező táblázatban
foglaltak szerint (1. számú melléklet) változatlan formában hagyja jóvá, 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:
24/2022. (I.26.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az
előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint (1. számú melléklet) változatlan
formában jóváhagyja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. A köztartozásmentes adózói adatbázis állapota
Pap István Tibor polgármester: 2021. év végén 2 fő bizottsági tag kikerült a
köztartozásmentes adózói adatbázisból. Tartozásukat rendezték, az adatbázisba kérték az
újrafelvételüket, és mindketten határidőben vissza is kerültek abba. Jelenleg minden képviselő
és bizottsági tag köztartozásmentes.
Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés. Mivel több kérdés, észrevétel, bejelentés
nem hangzott el, ismerteti a következő ülés időpontját és napirendjeit:
1. A következő ülés időpontja: 2022. február 23.

A napirend:
1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása
2) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének
működéséről, nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról,
a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá
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az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj
meghatározása
Rendkívüli ülés várható még előtte, a pályázatok miatt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Hegedűs Béla Tibor és Krcsméri Tibor képviselőket.
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján zárt ülést rendelhet el. Kéri a
Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja
értelmében az önkormányzat vagyonával való rendelkezésre hivatkozással Mezőhegyes Városi
Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó
feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási
kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam terhére történő átruházásáról
napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendeljen 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:
25/2022. (I.26.) Kt. sz. határozat
Zárt ülés elrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a vagyonával való
rendelkezésre hivatkozással, a Mezőhegyes Városi Önkormányzat tulajdonát képező víziközmű
vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének
áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar
Állam terhére történő átruházásáról szóló téma tárgyalására zárt ülést rendel el.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését, és az ülést – 1525 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Hegedűs Béla Tibor
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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