Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4/2022.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. február 23. napján – 1410 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Fekete Attila, Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető, Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és
kultúráért felelős alpolgármester
Meghívottak: 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. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. Fekete Attila és Tarkó Gábor képviselő urak jelezték
távolmaradásukat. Az előzetesen megküldött napirendi pontok megvitatását javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy 11. napirendi pontként kéri megtárgyalni az utólagosan megküldött DélBékési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló
előterjesztést, illetve 12. napirendi pontként az önkormányzat tulajdonában lévő földek
megműveléséről szóló előterjesztést. Ez alapján javaslatot tesz az alábbi napirendek
megvitatására:
1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása
2) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitvatartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila
ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A bölcsődei térítési díj meghatározása
3) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5) Megjelenés a Békés Megyei Hírlap külön kiadványában
6) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
7) Kissné Kukucska Barbara kinevezéséhez hozzájárulás
8) Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
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9) „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.115-BS1-2016-00009 jelű pályázat keretében az 1040/2 hrsz-ú ingatlanon útalap építés
kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
10) A Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról
11) A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
12) Az önkormányzat tulajdonában lévő földek megművelése
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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 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
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a 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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
29/2022.(II.23.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 377/2021., 381/2021., 382/2021., 383/2021.,
391/2021. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosítása
Pap István Tibor polgármester: A rendelet a megvalósult tényszámokat tartalmazza. A
Kérdezi, hogy van-e a valakinek kérdése, véleménye a rendelet-tervezettel kapcsolatban. A
rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A rendelettervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény,
észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2021.
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet a beterjesztett tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
2. napirendi pont: Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ
Bölcsődéjének működéséről, nyitvatartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli
munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről,
beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A
bölcsődei térítési díj meghatározása
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a József Attila
Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről, nyitvatartási rendjéről, a nevelésgondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről,
beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről és a bölcsődei
térítési díj meghatározásáról szóló tájékoztatót. A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a tájékoztató elfogadását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vegye tudomásul a
József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének és Óvodájának 2022. évre
vonatkozó működésének rendjéről, nyitvatartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli
munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről,
továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről szóló tájékoztatóját,
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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30/2022.(II.23.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének működéséről,
nyitvatartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila
ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a
bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a József Attila Általános Művelődési
Központ Bölcsődéjének és Óvodájának 2022. évre vonatkozó működésének rendjéről,
nyitvatartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK
Óvodájának nyitvatartási rendjéről, beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári
nyitvatartási rendjéről szóló tájékoztatóját.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a bölcsődei
intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban határozza meg és kérje fel a polgármestert, hogy a
döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon, 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:
31/2022.(II.23.) Kt. sz. határozat
Bölcsődei gondozási térítési díj meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése
értelmében a bölcsődei intézményi térítési díj összegét 0 Ft-ban, azaz nulla forintban határozza
meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést tegye közzé a városi havilapban és a városi honlapon.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület tagjai megkapták a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. Az SZMSZ a tiszteletdíj miatt
módosul, illetve bekerült a vállalkozó fogorvos és egy új kormányzati funkció is. A rendelettervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A rendelet-tervezet a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
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 Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.)
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
4. napirendi pont: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási
díjairól szóló 13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Molnárné Bozó Ildikó anyakönyvvezető szabadságát, majd
felmentési idejét tölti, helyette 2022. január 1. óta Mátó Szilvia köztisztviselő látja el az
anyakönyvvezetői feladatokat, nagy lelkesedéssel. Úgy gondolja, hogy szükséges az
anyakönyvvezetői díj emelése. Javasolja az anyakönyvvezető részére fizetendő díjaknak bruttó
6.000, -Ft-ról bruttó 10.000, -Ft-ra és bruttó 10.000, -Ft-ról nettó 10.000, -Ft-ra történő
emelését. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A
rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság ülésén felmerült, hogy még mindig sok helyi lakos köt vidéken
házasságot, de reméli, hogy ez a helyzet javulni fog. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet
rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Hozzá is érkeztek ezzel kapcsolatban megalapozott, vagy
megalapozatlan kritikák. Az a véleménye, hogy fontos dolog, és törekedni kell a
házasságkötések színvonalának emelésére. Kérte jegyző urat, nézze meg a környező
települések díjtételeit az anyakönyvvezetői díjak és az anyakönyvi eseményeknek helyet adó
helyiségek bérletének vonatkozásában is. A környező települések díjtételeit és a Díszterem
szellemiségét, infrastruktúráját, környezetét figyelembe véve a Díszterem bérleti díjának
csökkentését nem tartja indokoltnak. Emelésre nincs is jelenleg lehetőség, és azt sem tartja
indokoltnak, viszont az anyakönyvvezetői díj emelését igen.
Magyar Tibor képviselő: A házasságkötési szolgáltatást fejleszteni kell. Nem engedheti meg
magának a város, hogy vidékre menjenek a házasulandók házasságot kötni. Minden új
gondolatot, ötletet támogatni kell. Támogatja a díjazás emelését is.
Pap István Tibor polgármester: Az anyakönyvvezető díjának emelésén felül szerepel a
rendelet-tervezetben az is, hogy a hivatali helyiségen belül és munkaidőn kívül, valamint a
hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában
közreműködő kisegítő személyzetet fejenként nettó 2.000, -Ft/alkalom díjazás illesse meg. A
hangtechnikai háttér elavult, ennek fejlesztése is folyamatban van.
Kovács István képviselő: Az előző anyakönyvvezető is jól végezte munkáját, úgy gondolja,
hogy az új anyakönyvvezető is maximálisan jól fogja ellátni ezt a feladatot. Az a véleménye,
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hogy sok házasulandó azért köt vidéken házasságot, mert az azt követő lakodalom költségei
nagyon magasak a Centrál Étteremben.
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője az ülésre
14:23-kor megérkezett.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért képviselő úr véleményével. A József Attila
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjével és a Centrál intézményegység
vezetőjével tárgyalni fog a Centrál Étterem árképzéséről. Bár nehéz a szabadpiaccal
versenyezni. Árlista készítése pedig azért nehéz, mert minden esetben más igény jelentkezik a
násznép részéről. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy ne csak az esküvő, hanem a lakodalom
is ebben az épületben kerüljön megtartásra, ezért megoldásra fognak törekedni. Kéri a rendelettervezettel kapcsolatos további kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel rendelettervezettel kapcsolatosan további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
szóló 13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelettervezetét emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
5/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: Megjelenés a Békés Megyei Hírlap külön kiadványában
Pap István Tibor polgármester: Megkereste őt Kmetykóné Molnár Márta a Békés Megyei
Hírlaptól, aki arról tájékoztatta, hogy 2022. március 22.-én 12 oldalas magazin jelenik meg,
mely nem lesz melléklete a Békés Megyei Hírlapnak. Az összeállításban 8 oldalon van
lehetősége a településeknek megjelenni. Egy oldal 350.000 Ft + Áfa, 1/2 oldal 175.000 Ft +
Áfa, 1/4 oldal 90.000 Ft + Áfa összegbe kerül. Véleménye szerint ez egy jó lehetőség a város
pályázati projektjeinek bemutatására. A Békés Megyei Hírlappal jó kapcsolatot ápol a város,
rendszeresen beszámol az újság a városban zajló eseményekről, térítésmentesen. Javasolja a
külön kiadványában, fél oldal terjedelemben történő megjelenést. 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.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését, azonban
benne felmerült a kérdés, hogy a városban zajló önkormányzati beruházások vannak olyan
stádiumban, hogy arról érdemes újságcikket megjelentetni?

Pap István Tibor polgármester: Ebben a kiadványban három dolgot szeretne, megjelentetni.
Az egyik a költségvetés konszolidálása, a másik a saját forrásból eszközölt fejlesztések,
beszerzések, beruházások, melyek az elmúlt időszakban közel 80 millió Ft-ot jelentenek, a
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harmadik pedig az eddig megvalósult pályázatok, melyek elérik a 3,4 milliárd forintot. Ez a
megjelenés jelentheti egyben a ciklus félidei értékelését is, mely a városi havilapban is meg fog
jelenni.
Kovács István képviselő: Nincs olyan hónap, hogy a Hírlapban ne jelent volna meg cikk a
városról. Ezt az összeget teljes mértékben elfogadhatónak tartja, ezzel egy kis támogatást
tudnak nyújtani a Hírlapnak.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Felmerült az ülésen, hogy a
Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium felújítása is szerepeljen a cikkben,
de végül ezt a bizottság elvetette.
Pap István Tibor polgármester: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. és az
önkormányzat igyekszik összehangolni a beruházásaikat. A pályázatoknál az a rendező elv
alakult ki, hogy először a városközponti beruházások valósulnak meg, és ez halad tovább a
periféria irányába. A Békés Megyei Hírlap első megkeresését elutasította, de újra megkeresték,
átgondolta az ajánlatot, és arra jutott, hogy illik elfogadni, hiszen az újságírók igen aktívak a
város szerepeltetésében. 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 fogadja el
Kmetykóné Molnár Márta megkeresését a Békés Megyei Hírlaptól, és jelentesse meg a város
pályázati projektjeit a hírlap 2022. március 22.-ei külön kiadványában fél oldal terjedelemben,
175.000,-Ft + Áfa összegért, mely kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
tartaléka legyen, 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:
32/2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
Megjelenés a Békés Megyei Hírlap külön kiadványában
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Kmetykóné Molnár
Márta megkeresését a Békés Megyei Hírlaptól, és megjelenteti a város pályázati projektjeit a
hírlap 2022. március 22.-ei külön kiadványában fél oldal terjedelemben, 175.000,-Ft + Áfa
összegért.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Kmetykóné Molnár Mártát.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
6. napirendi pont: Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Pap István Tibor polgármester: A Köztársasági Elnök úr 2022. április 3-ra tűzte ki az
Országgyűlési képviselők választását és az Országos Népszavazást. A törvény 24.§-a
értelmében a szavazatszámláló bizottságok tagjait szükséges számban a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (jelen esetben 2022.
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március 14-ig) választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője (jegyző) tesz
indítványt. Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Mi alapján állította össze jegyző úr a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Egy szavazatszámláló bizottságba három tagot kell beosztani. A
most beválasztott tagok az előző választások alkalmával is részt vettek a Szavazatszámláló
Bizottság munkájában. Felkereste őket, a feladatot az idei évben is vállalták. Három pedagógus
felhívásra jelentkezett, ők is tagok lettek. Jogszabály előírja, hogy ki nem választható tagnak.
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 választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.
23.§-a alapján a Szavazatszámláló Bizottságokba a határozati javaslatban szereplő személyeket
válassza be, 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:
33/2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§a alapján a Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi mezőhegyesi lakosokat választja be:
1. sz. – 6. sz. Szavazatszámláló Bizottság
Bajusz Péterné
Mezőhegyes, Zrínyi u. 5.
Békési Lajosné
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 3/A III/12.
Bertók Edina
Mezőhegyes, Posta utca 61.
Csete Timea
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 8/B III/10.
Dankó Gyula
Mezőhegyes, Kossuth u. 10.
Gál Mária
Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A. 2.a
Hanczik Tibor
Mezőhegyes, Munkácsy u. 1.
Hollós László
Mezőhegyes, Kórház u. 21.
Kerekesné Pap Ildikó
Mezőhegyes, Vörösmarty u. 6.
Kocsárdiné Járási Erika
Mezőhegyes, Tóth István u. 6.
Labáth Ágnes
Mezőhegyes, GluzeK Gy. ltp. 4/B. II/9.
Maczák Andrásné
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 6.
Méreg Tiborné
Mezőhegyes, Csokonai u. 13.
Perlaki Edit
Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 4/B. fsz.1.
Polacsik Attila
Mezőhegyes, István király u. 9.
Réthy Gyuláné
Mezőhegyes, Deák F. u. 17.
Szabó Lajos
Mezőhegyes, Kossuth u. 16.
Szokainé Medve Ildikó
Mezőhegyes, Kossuth u. 25.
Augusztinszkiné Nagy Erika
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 3/B.
Boros Józsefné
Mezőhegyes, Deák F. u. 3.
Boros István
Mezőhegyes, Mátyás király u. 27.
Frankóné Setényi Mária
Mezőhegyes, Ómezőhegyes 34/1.
Gál Anikó
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp.3/B. IV/14.
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Gurmai Petra
Kovács Róbert
Nagy-György János
ifj. Paulik Árpád
Sármai Éva
Szabó Mariann
Szászné Agócs Andrea

Mezőhegyes, Kozma F. u. 16/A.
Mezőhegyes, Templom u. 3/3.
Mezőhegyes, Zala ltp. 3/B. 4/14.
Mezőhegyes, Pacsirta u. 1.
Mezőhegyes, Zala ltp. 3/B. I/6.
Mezőhegyes, Zala ltp. 4/A 2/7
Mezőhegyes, Deák F. u. 5.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

7. napirendi pont: Kissné Kukucska Barbara kinevezéséhez hozzájárulás
Pap István Tibor polgármester: A József Attila Általános Művelődési Központ
vagyonüzemeltetési kormányzati funkció alatt foglalkoztatott dolgozója nyugdíjba vonulása
miatt megüresedett egy álláshely. Kéri Verébné Sulyok Évát a József Attila Általános
Művelődési Központ intézményvezetőjét, tájékoztassa a testületet.
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Kissné Kukucska Barbara komplex munkaköri leírást kap, amennyiben a testület hozzájárul az
alkalmazásához. Feladata lesz az étkezési térítési díj beszedésében való közreműködés, a
Vendégház adminisztratív feladatainak ellátása, rendezvényszervezés, illetve szükség esetén a
portán is be kell segítsen.
Pap István Tibor polgármester: A József Attila Általános Művelődési Központnál, vagy a
Centrál intézményegységnél lesz alkalmazva?
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője: A
József Attila Általános Művelődési Központnál, vagyonüzemeltetési kormányzati funkcióra
kerül ügyviteli dolgozó munkakörben.
Pap István Tibor polgármester: Ez azért is fontos, mert rá nem fog vonatkozni a kormányzati
pótlék emelése. Oktatási időben a Békéscsabai Tankerületi Központ alkalmazottja látja el az
ÁMK-ban a portai feladatokat, de oktatási idő kívül az önkormányzatnak kell gondoskodnia
ennek a feladatnak az ellátásáról.
Magyar Tibor képviselő: Kissné Kukucska Barbara feladata korábban is az étkezési térítési
díj beszedése volt. Jelenleg ő közmunkás?
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Igen.
Magyar Tibor képviselő: Állami támogatást igénybe lehet venni abban az esetben, ha
közmunka program keretéből alkalmaz az önkormányzat egy munkavállalót
közalkalmazottként?
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője: Az
ülés előtt tárgyalt a Munkaügyi Központtal. 2022. március 1. napjától csökken az állami
támogatás mértéke, ezért 17 fő helyett már csak 15 fő közfoglalkoztatotti létszámot engedélyez
a Munkaügyi Központ az intézménynek. Sajnos a szakképzett emberek is csak segédmunkás
bért kaphatnak a Munkaügyi Központ utasítása szerint.
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Magyar Tibor képviselő: Nem ez volt a kérdése. Nem azt akarja, hogy Kissné Kukucska
Barbara továbbra is közfoglalkoztatottként lássa el feladatát, hanem a közmunka programból
való kiemelése miatt kaphatna-e az önkormányzat állami támogatást?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Sajnos a jogszabály szerint az önkormányzatok nem jogosultak
erre a támogatására.
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője: A
2022. március 1-től induló új közmunka programban foglalkoztatottak munkaszerződése sem
egy évre szól majd, hanem csak 2022. július 31.-ig.
Pap István Tibor polgármester: Támogatja Kissné Kukucska Barbara alkalmazását.
Korábban, munkaviszonya megszüntetése előtt is étkezési térítési díjak beszedésével
foglalkozott, ami nem egy 8 órás munkakör volt, de ez egy kibővített, komplex munkakör lesz,
munkájával több egység feladatát is el tudja látni. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van,
azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József Attila Általános
Művelődési Központ Intézménynél vagyonüzemeltetési kormányzati funkcióra, ügyviteli
dolgozó munkakörben 2022. március 1.-étől kezdődően Kissné Kukucska Barbara (5820
Mezőhegyes Vasút u. 3.) kerüljön kinevezésre közalkalmazotti jogviszonyba, bruttó 260.000,Ft illetmény (a próbaidő letelte után 267.800,-Ft) mellett, 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:
34/2022. (II.23.) Kt. sz. határozat
Kissné Kukucska Barbara közalkalmazotti kinevezéséhez hozzájárulás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 245/2019. (XII.11.) kt. sz.
határozatában biztosított jogkörében hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József Attila
Általános Művelődési Központ Intézménynél vagyonüzemeltetési kormányzati funkcióra,
ügyviteli dolgozó munkakörben 2022. március 1.-étől kezdődően Kissné Kukucska Barbara
(5820 Mezőhegyes Vasút u. 3.) kerüljön kinevezésre közalkalmazotti jogviszonyba, bruttó
260.000, -Ft illetmény (a próbaidő letelte után 267.800, -Ft) mellett.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezés elkészítéséről.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: 2022. február 28.
8. napirendi pont: Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és
belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés
közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Városi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-BS12020-00040 azonosító számú, „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázaton bruttó 450.000.000, -Ft értékben nyert támogatási összeget a városi
csapadékvíz hálózat felújítására, bővítésére. A pályázat megvalósításához a vonatkozó
közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani a kivitelező
személyét. A nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás keretén belül beérkezett öt árajánlatot a
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háromtagú Bíráló Bizottság a közbeszerzés tárgya szerinti jogi, és pénzügyi szempontból
megvizsgálta, értékelte, írásbeli szakvéleményt alkotott és döntési javaslatot tett a
Közbeszerzési Szabályzat szerint a döntéshozó Képviselő-testületnek, mely alapján az eljárás
nyertese a BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3. szám alatti ajánlattevő
298.118.745,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási időtartammal. A
BÓLEM Kft. dolgozik a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt beruházásain és egy
korábban megnyert közbeszerzés alapján a kerékpárút projektünket kivitelezi, tehát a gépparkja
és építésvezetősége már a városban is megtalálható. Ez a projekt azért nagyon fontos, mert
kapcsolódik a kerékpárút beruházáshoz, a lakótelepi járdafelújítási pályázathoz, a Ménesbirtok
beruházásaihoz, és a zöld város pályázathoz. 2022. február 22-én utólag kiküldésre került egy
módosított határozati javaslat, melyet minden képviselő, valamint a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság tagjai is megkaptak. Ebben az utólag kiküldött javaslatban nem szerepel a
második legkedvezőbb ajánlattevő, és ő javasolja ennek az elfogadását. A második
legkedvezőbb ajánlattevő megnevezésének akkor lehet jelentősége, ha valamilyen ok miatt a
nyertes nem akar, vagy nem tud eleget tenni szerződéses kötelezettségének. Ebben az esetben
a második helyezett lép előre a nyertes helyére anélkül, hogy újabb közbeszerzési eljárást
kellene lefolytatni. Ha a második ajánlattevő megnevezésre kerül, határozni kell arról is, hogy
szükség esetén biztosítja az önkormányzat az ő ajánlatának pénzügyi fedezetét is, mely bruttó
532.346.503-Ft-os ajánlati árhoz bruttó 152.320.240-Ft önerő biztosítását jelenti. Ennyi forrás
nem áll rendelkezésre, és ő ezt nem vállalja. A kockázat az, ha a BÓLEM Kft. visszalép, akkor
újra el kell indítani az eljárást, és telik az idő. Telefonon megkereste a BÓLEM Kft. vezetőjét,
és megkérdezte, hogy mennyire komoly az ajánlata. Mochnács Pál ügyvezető arról biztosította,
hogy ajánlata komoly, és kapacitása is rendelkezésre áll, és az ajánlatban meghatározott
forrásból megakarja és meg tudja valósítani a beruházást. Az eljárást a Magyar
Államkincstárnak is jóvá kell hagynia, mely szintén kockázati tényező, de akkor sem javasolja
a bruttó 152.320.240, -Ft önerő biztosítását.
Magyar Tibor képviselő: Ha az első helyezett visszalép, akkor kötbér fizetésre kötelezett?
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: Nincs kötbér, viszont a Közbeszerzési hatóság
pénzbüntetést szabhat ki, illetve bizonyos időszakra visszaléptetheti.
Magyar Tibor képviselő: Mekkora összegű többletköltség engedélyezett?
Pap István Tibor polgármester: Átalánydíjas szerződésről van szó, ebből a forrásból el kell
végezze a nyertes cég a feladatot. Ha pótmunkát ír elő a testület, akkor annak lehet anyagi
vonzata. Arról azonban külön dönt a testület.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: Jogszabály írja elő, hogy kötelező megtéríteni a
pótmunkák költségét, ha például régészéti leletet találnak, de erre igen kevés esély van, hiszen
a talajmechanikai mérés megtörtént.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja az utólag kiküldött módosított határozati javaslat
határozattá emelését.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy
további kérdés, észrevétel nem volt. Tájékoztatja a Testületet, hogy a témában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell
meghoznia.
A névszerinti szavazás tárgya „Csapadék-és belvízvédelmi fejlesztések” – közbeszerzési
eljárást lezáró döntés – az eljárás eredményessé nyilvánítása, és a nyertes ajánlattevő
meghatározása.
Felkéri a jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szavazni igennel és nemmel lehet, tartózkodásra nincs lehetőség.
Kérdezi a testület tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy a testület a „Csapadék-és belvízvédelmi
fejlesztések” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság javaslata alapján a Civil Expert
Mérnökiroda Kft., és a Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 73.
§ (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, a BÓLEM Építőipari Kft. és a HÉB
Hungária Építő és Befektetési Kft. ajánlatait pedig érvényesnek nyilvánítsa, az eljárás
nyerteseként a BÓLEM Építőipari Kft-t hirdesse ki 298.118.745,-Ft-os egyösszegű nettó
ajánlati árral, 120 hónap jótállási időtartammal, és a feltételes közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítsa, akképp, hogy a nyertes ajánlattevővel akkor lép hatályba a
vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét vizsgáló államkincstári
eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Pap István Tibor polgármester
„igen”
Jeszenka Zoltán alpolgármester
„igen”
Fekete Attila képviselő
távol
Hegedűs Béla Tibor képviselő
„igen”
Kovács István képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
„igen”
Uj Zoltán képviselő
„igen”
Tarkó Gábor képviselő
távol
A név szerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Pap István Tibor polgármester: A név szerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy
a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő, a képviselő-testület 7 szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
35/2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi döntéseket hozta:
- A Civil Expert Mérnökiroda Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
- A Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
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A BÓLEM Építőipari Kft. és a HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. ajánlatait
érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3. szám alatti
ajánlattevő 298.118.745,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási
időtartammal.
A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A nyertes ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
-

9. napirendi pont: „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése”
elnevezésű, TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 jelű pályázat keretében az 1040/2 hrsz-ú
ingatlanon útalap építés kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 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 forrást a
Mezőhegyes, 18-as majori 1040/2 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán útalap
építésre kívánja felhasználni. Az útalap megvalósításához a vonatkozó közbeszerzési törvény
alapján közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani a kivitelező személyét. Az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
keretén belül beérkezett nyolc árajánlatot a háromtagú Bíráló Bizottság a közbeszerzés tárgya
szerinti, jogi, és pénzügyi szempontból megvizsgálta, értékelte, írásbeli szakvéleményt alkotott
és döntési javaslatot tett. Javasolja, hogy az eljárás nyertese a Fischer Trade 2011 Kft.,
ajánlattevő legyen 21.470.275, -Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási
időtartammal, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az ajánlati árnak
megfelelően előzetesen kiegészítésre kerül. A pályázat jelenlegi támogatási szerződésében
rögzítettek szerint az útalap építésre rendelkezésre álló forrás nem elegendő a nyertes
kivitelezői ajánlatban szereplő összeg fedezésére. A hiányzó bruttó 7.247.014, -Ft részbeni
pótlása érdekében támogatási szerződés módosítási kérelemmel fordultak az Irányító
Hatósághoz azzal, hogy az elnyert pályázati forrás szakfeladatain fennmaradt összegeket
átcsoportosíthassák az útalap kivitelezés megvalósítására. A fentiek alapján az átcsoportosítás
után is hiányzik még a kivitelezési költségből bruttó 3.217.618-Ft, amelyet önerőből kell
biztosítani.
Magyar Tibor képviselő: Mit lehet tudni a Fischer Trade 2011 Kft.-ről?
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A Fischer Trade 2011 Kft. egy szakcég, sok éve
dolgozik ebben a szakmában.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Jól látja, hogy ennél a pályázatnál a második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevő is megnevezésre került?
Pap István Tibor polgármester: Igen, ez így van, hiszen az önkormányzat 2022. évi
költségvetési tartalékából az ajánlatban szereplő összeghez szükséges bruttó 13.653.863,-Ft
önerő is biztosítva van, rendelkezésre áll. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság véleményezte. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Az ott élő lakosság több alkalommal jelezte ennek az útnak
a felújítási fontosságát, igényét. Örül ennek a beruházásnak. Ez az útalap olyan műszaki
tartalommal bír majd, hogy a nagyméretű gépek forgalmát is elbírja.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Külterületi vagy belterületi útnak minősül?
Pap István Tibor polgármester: Önkormányzati tulajdonban lévő külterületi útról van szó.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: Ez az út közvetlenül kapcsolódik a belterülethez,
ezért is támogatható. A Fischer Trade 2011 Kft. 10 év garanciát vállalt az útra, de a
későbbiekben folyamatos karbantartást igényel, annak ellenére, hogy egy 6 méter széles, 40
centiméter mély útalapról van szó.
Kovács István képviselő: Van-e lehetőség arra, hogy a volt határőr ingatlan melletti rossz
útszakasz is felújításra kerüljön?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A volt határőr ingatlannál lévő út nem az önkormányzat
tulajdonában van.
Kovács István képviselő: A lakossági igényekre figyelni kell függetlenül attól, hogy
önkormányzati vagy ménesbirtoki tulajdonban lévő útról van szó. A 1040/2 hrsz-ú útalapot
leginkább a Birtok gépei fogják használni, cserébe anyagilag támogatást nyújthatna a volt
határőr melletti út rendbetételéhez.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ez így nem működhet. A 1010/2 hrsz-ú útra nyert összeggel az
Irányító Hatóság felé el kell számolni.
Magyar Tibor képviselő: Kovács István képviselő úr úgy értette, hogy a Ménesbirtok cserébe
megjavíthatná a volt határőr ingatlanhoz vezető utat. A volt tejház mellett is rossz az út. Ezen
az ülésen azonban nem erről kell dönteni.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért Magyar Tibor képviselővel.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy
további kérdés, észrevétel nem volt. Tájékoztatja a Testületet, hogy a témában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell
meghoznia.
A névszerinti szavazás tárgya „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése”
– közbeszerzési eljárást lezáró döntés – az eljárás eredményessé nyilvánítása, és a nyertes
ajánlattevő meghatározása.
Felkéri a jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szavazni igennel és nemmel lehet, tartózkodásra nincs lehetőség.
Kérdezi a testület tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy a testület a „Mezőhegyes leromlott
városi területeinek integrált fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság
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javaslata alapján a Közép-Tiszai Vízépítő Kft., a Fehér & Fehér Útépítő Kft., a HÉB Hungária
Építő és Befektetési Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa
érvénytelenné, a Fischer Trade 2011 Kft. és a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. ajánlatait
érvényesnek nyilvánítsa, az eljárás nyerteseként a Fischer Trade 2011 Kft., 3352 Feldebrő,
Vörösmarty Mihály út 25. ajánlattevőt nyilvánítsa 21.470.275,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati
árral, 120 hónap jótállási időtartammal, úgy, hogy a kivitelezésre jelenleg rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét az ajánlati árnak megfelelően a pályázat Támogatási Szerződésének
módosításával és bruttó 3.217.618,-Ft önerő biztosításával egészítse ki, illetve a kivitelezéshez
szükséges műszaki ellenőri tevékenység anyagi fedezetének összegét az ajánlati árnak
megfelelően bruttó 50.000,-Ft önerő biztosításával egészítse ki, melyhez a szükséges önerőt az
Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékából biztosítsa. A második legkedvezőbb
ajánlatot tett ajánlattevőként a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft., 6750 Algyő, Kastélykert utca
171. ajánlattevő kerüljön megnevezésre 29.723.224,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120
hónap jótállási időtartammal, és szükség esetén a pályázat Támogatási Szerződésének
módosítása mellett az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékából az ajánlatban szereplő
összeghez bruttó 13.653.863-Ft önerőt biztosítson, továbbá a Képviselő-testület a feltételes
közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek, azzal, hogy a nyertes ajánlattevővel akkor
lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét vizsgáló
államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Pap István Tibor polgármester
„igen”
Jeszenka Zoltán alpolgármester
„igen”
Fekete Attila képviselő
távol
Hegedűs Béla Tibor képviselő
„igen”
Kovács István képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
„igen”
Uj Zoltán képviselő
„igen”
Tarkó Gábor képviselő
távol
A név szerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Pap István Tibor polgármester: A név szerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy
a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő, a képviselő-testület 7 szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
36/2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.115-BS1-2016-00009 jelű pályázat keretében az 1040/2 hrsz-ú ingatlanon útalap építés
kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslatai alapján az alábbi döntéseket hozta:
- A Közép-Tiszai Vízépítő Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
- A Fehér & Fehér Útépítő Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
- A HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. ajánlatát a 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelenné nyilvánítja.
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A Fischer Trade 2011 Kft. és a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. ajánlatait érvényesnek
nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a Fischer Trade 2011 Kft., 3352 Feldebrő, Vörösmarty Mihály út 25.
ajánlattevő 21.470.275,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási időtartammal.
A kivitelezésre jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az ajánlati árnak
megfelelően a pályázat Támogatási Szerződésének módosításával és br. 3.217.618,-Ft önerő
biztosításával kiegészíti.
A kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri tevékenység anyagi fedezetének összegét az
ajánlati árnak megfelelően br. 50.000,-Ft önerő biztosításával kiegészíti.
A kivitelezéshez és műszaki ellenőrzéshez szükséges önerőt az Önkormányzat 2022. évi
költségvetési tartalékából biztosítja.
A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft., 6750
Algyő, Kastélykert utca 171. ajánlattevő kerül megnevezésre 29.723.224,-Ft-os egyösszegű
nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási időtartammal. Szükség esetén a pályázat Támogatási
Szerződésének módosítása mellett az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékából az
ajánlatban szereplő összeghez br. 13.653.863-Ft önerőt biztosít.
A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A nyertes
ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
-

10. napirendi: A Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogának
gyakorlásáról
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú
műemlék ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról szóló előterjesztést. Az önkormányzat
nem kíván élni elővásárlási jogával. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság véleményezte. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: 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 döntsön úgy,
hogy a Mezőhegyes, 778/2 hrsz-ú, Kossuth u. 57. szám alatti, 2183 m2 területű, „kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület” művelési ágú, örökségvédelmi nyilvántartásban műemlékként
szereplő és műemléki környezetbe tartozó ingatlan adásvétele esetében Mezőhegyes Városi
Önkormányzat ne éljen a Kulturális Örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. 86 § (1a)
bekezdésében - a Magyar Állam után sorrendben biztosított - ingatlan fekvése szerinti települési
önkormányzatot megillető elővásárlási jogával, és kérje fel a polgármestert, hogy döntését
közölje a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel és Dr. Varga Imre ügyvéd úrral,
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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37/2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőhegyes, 778/2 hrsz-ú, Kossuth
u. 57. szám alatti, 2183 m2 területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú,
örökségvédelmi nyilvántartásban műemlékként szereplő és műemléki környezetbe tartozó
ingatlan adásvétele esetében Mezőhegyes Városi Önkormányzat nem kíván élni a Kulturális
Örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. 86 § (1a) bekezdésében - a Magyar Állam után
sorrendben biztosított - ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot megillető
elővásárlási jogával.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-vel
(5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.) és Dr. Varga Imre ügyvéd úrral (5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 13. II. 202.).
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
11. napirendi pont: A Dél-Békési
Megállapodásának módosítása

Kistérség

Többcélú

Társulása

Társulási

Pap István Tibor polgármester: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2022. február 11-én tartott ülésén elfogadta a társulás 2022. évi költségvetését. A költségvetés
lehetőséget nyújt arra, hogy a tagönkormányzatok által fizetett tagdíj mértéke jelentősen, a
jelenlegi 310 Ft/lakos/év összegről 210 Ft/lakos/év összegre mérséklődjön 2022. január 1.
napjától. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: 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 módosítsa a DélBékési Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását a határozat melléklete szerinti
tartalommal, 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:
38/2022. (II.23.) Kt. sz. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy módosítani kívánja a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodását a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. március 10.
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A határozat melléklete
A DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK
10. sz. módosítása
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a 2013. június 30. napján kelt társulási megállapodást (továbbiakban:
Megállapodást) az alábbiak szerint módosítják:
1. A Megállapodás „VI. A Társulás gazdálkodása” fejezete „Tagdíj” alcímének 1. pontja
helyébe az alábbi szöveg kerül:
1. 2022. január 1. napjától a tagdíj mértéke 210.- Ft/lakos/év. A tagtelepülések
lakosságszámának megállapítása a Központi Statisztikai Hivatal által közölt, a
tárgyévet megelőző év január 1. napján érvényes lakosságszám alapján történik.
2. A Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
fennmaradnak.
3. Jelen módosítás 2022. április 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1.
napjára visszamenőleg kell alkalmazni.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv. és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Mezőkovácsháza, 2022. február 11.
Aláírás külön íven
Záradék:
A Társulási Megállapodás 2022. április 1-jétől hatályos módosítását a képviselő-testületek az
alábbi határozatokkal hagyták jóvá:

Települési Önkormányzat Képviselőtestülete:

Jóváhagyó határozat száma:

Almáskamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Battonya Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Dombegyház Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dombiratos Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
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Kaszaper Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kevermes Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kisdombegyház Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Kunágota Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyardombegyház Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Medgyesbodzás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőhegyes Városi Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagybánhegyes Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Nagykamarás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Pusztaottlaka Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Végegyháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

12. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő földek megművelése
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat a tulajdonában lévő földterületek
beművelésére 2019-2021. gazdasági évekre Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató
Kft.-vel kötött szerződést. A szerződés lejárt, ezért 3 gazdasági szereplőtől kért árajánlatot a
mezőgazdasági területek beművelésére. Az ajánlatokat összevetve a Papp József Kft.
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árajánlatában kedvezőbbek a szolgáltatások egységárai. Javasolja, hogy a 2022-2024.
gazdasági évekre vonatkozóan a Papp József Termelő Értékesítő és Szolgáltató Kft. ajánlatát
fogadják el. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: 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 az önkormányzat
tulajdonában lévő földterületek 2022-2024. gazdasági évekre vonatkozó beművelésére érkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató
Kft. ajánlatát fogadja el, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, és kérje fel a
polgármestert, hogy az árajánlat alapján kösse meg a szolgáltatási szerződést a Kft.-vel,
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:
39/2022. (II. 23.) Kt. sz. határozat
Az önkormányzati földterületek beművelésére érkezett ajánlatok
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő földterületek 2022-2024. gazdasági évekre vonatkozó beművelésére érkezett ajánlatok
közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft (5820
Mezőhegyes, Kölcsey u. 1/A.) ajánlatát fogadja el, az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
Felkéri a polgármestert, hogy az árajánlat alapján kösse meg a szolgáltatási szerződést a Kft.vel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. február 28.
Bejelentések
1. Ingatlan értékbecslés
Pap István Tibor polgármester: Egy korábbi informális ülésen már tájékoztatta a testületet,
hogy Angyal László, mint az Angyalsziget Kft. ügyvezetője (5820 Mezőhegyes, Munkácsy u
27.), korábban megkereséssel fordult hozzá, melyben jelezte, hogy vállalkozásának fejlesztése
érdekében szeretné megvásárolni a Mezőhegyes Városi Önkormányzat tulajdonában lévő
Mezőhegyes, belterület 830 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2559 m2 területű
ingatlant. Az ingatlan forgalomképes. Az értékesítés céljából értékbecslést készíttet az
ingatlanról, és azt elkészülte után a Testület elé terjeszti.
2. Gazdaság élénkítő program
Pap István Tibor polgármester: A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi
Helyettes Államtitkársága arról tájékoztatta, hogy a gazdaságélénkítő program projektötletét
(szálláshely kialakítása) nem támogatja.
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3. Nyertes pályázatról tájékoztatás
Pap István Tibor polgármester: A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak
fejlesztése című felhívás keretén belül pozitív elbírálásban részesült az 52. majori útfelújítási
projekt. Szerződésmódosításra lesz szükség, mely a kivitelezés időpontját fogja érinteni.
4. Szent-György napi búcsú
Pap István Tibor polgármester: A Zöld város kialakítása projekt keretében elkészül április
30.-ra az ÁMK előtti tér, így javasolja, hogy a Szent György napi búcsú a magtár és az ÁMK
közötti területen kerüljön megszervezésre.
5. Március 15. – Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc – megemlékezés
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, hogy a március 15.-i nemzeti ünnep megtartásának
időpontja március 15.-e legyen, oly módon, hogy koszorút helyeznek el a Kossuthemléktáblánál, majd a Kozma Ferenc emlékműnél, melynél ünnepi beszédet kíván tartani.
Krcsméri Tibor képviselő: Az emlékműnél iskolai műsor nem lesz?
Pap István Tibor polgármester: Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és
kultúráért felelős alpolgármester egyeztetett az általános iskola igazgatójával, aki arról
tájékoztatta, hogy az intézményben március 11.-én lesz megemlékezés, március 15.-én az
emlékműnél ünnepi beszéd, és vers fog elhangzani. Nem kérheti, hogy a gyerekek két
alkalommal adják elő műsorukat, annál is inkább, mert sajnos a lakosság részéről kevés
érdeklődő vesz részt a koszorúzáson.
Uj Zoltán képviselő: Régen az iskolai műsort igazították a városi megemlékezéshez.
Kézdivásárhely küldött meghívót március 15.-re? Várják a város delegációját? Mert, ha nem
akkor annak negatív üzenete lehet.
Pap István Tibor polgármester: Nem kapott még meghívást. Legutóbb 2020-ban érkezett
Kézdivásárhelyről meghívás, de a járványhelyzet nem jó irányba befolyásolta a testvárvárosi
találkozások lehetőségét. Amennyiben a városban nagyobb rendezvényre kerül sor,
mindenképpen küld Kézdivásárhelyre is egy kapcsolatfelvevő levelet.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Nem szakadt meg a kézdivásárhelyi testvérvárosi kapcsolat,
hiszen karácsonyi üdvözlőlap váltás is történt a két város között.
Krcsméri Tibor képviselő: Javasolja, hogy a Szent György Napokra küldjön a város
meghívást Kézdivásárhelyre.
Pap István Tibor polgármester: Jó ötlet, élni fog ezzel a meghívással, amint lesz konkrét
programtervezet a Szent György Napokra.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy Mitykó Zsolt alpolgármester tolmácsolja a József
Attila Általános Iskola igazgatójának, hogy a képviselő-testület kéri, hogy a gyerekek műsorral
emlékezzenek meg március 15.-én is a nemzeti ünnepről.
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Pap István Tibor polgármester: Nem javasolja, mert nem szeretné a gyerekeket kellemetlen
helyzetbe hozni, hiszen a lakosság részéről csekély résztvevőre számít.
Krcsméri Tibor képviselő: A fúvószenekar is felléphet a megemlékezésen, a város is adja meg
a módját ennek az ünnepnek, hasonlóképpen, mint Kézdivásárhely.
Pap István Tibor polgármester: Egyeztet az általános iskola igazgatójával az ünnepi műsorral
kapcsolatban, örömmel tölti el, ha fellépne a zenekar is.
Magyar Tibor képviselő: A részleteket később is megbeszélhetik, döntsenek a megemlékezés
időpontjáról. Javasolja március 15.-i megemlékezés időpontjának március 15.-ét.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további véleménye, javaslata van, tegye meg.
Mivel további vélemény, javaslat nem volt, kéri a képviselő-testület tagjait, aki egyetért azzal,
hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepség 2022. március
15. napján kerüljön megtartásra, és hatalmazza fel az ünnepi műsor megszervezésére,
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:
40/2022. (II. 23.) Kt. sz. határozat
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc – megemlékezés időpontja
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett ünnepség 2022. március 15. napján kerüljön megtartásra.
Felkéri a polgármestert az ünnepi műsor megszervezésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. március 15.
6. 2022. évi városi rendezvénykeretről tájékoztatás
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Magyar Tibor képviselő urat, az Oktatási
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A 2022. február 22-i ülésén a bizottság felosztotta a rendelkezésre álló 5,5 millió Ft
összegű rendezvény-keretet a beérkezett kérelmek alapján. Az idei évben 29 rendezvény
támogatása valósul meg, azonban ezek összes költsége 6,3 millió Ft. Kéri a képviselő-testületet,
hogy a 2022. évi adóbevétel terhére növelje meg a rendezvény-keret összegét. Az augusztus
20.-i rendezvényre 1.000.000, - Ft-ot különített el a bizottság, szükség lesz ehhez további anyagi
támogatás biztosítására, hiszen a Mazsorett csoport is évfordulót ünnepel az idei évben. A
Román Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldésre kerül a rendezvény-tervezet, remélve,
hogy tudnak csatlakozni, anyagi támogatást nyújtani valamelyik rendezvényhez.
Pap István Tibor polgármester: A következő testületi ülésre a bizottság elnöke terjesszen be
kérelmet a rendezvény-keret emeléséről. Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés.
Mivel több kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el, ismerteti a következő ülés időpontját
és napirendjeit:
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A következő ülés időpontja: 2022. március 30.
A napirend:
1) A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium beszámolója 2021. évi
tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
2) A Képviselő-testület 2020.-2024. közti ciklus idejére szóló gazdasági programja, a
2022. évi feladatok meghatározása
3) Beszámoló az átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Uj Zoltán képviselőket.
A Képviselő-testületnek a következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell döntenie,
és az érintett kérte ügyének zárt ülésen való tárgyalását, ezért a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában
foglaltak alapján zárt ülést tart. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri
Hivatal munkatársainak segítő közreműködését, és az ülést – 1550 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Magyar Tibor
képviselő

Szentmihályi Ferenc
jegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők
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Uj Zoltán
képviselő

