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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. február 28. napján – 1200 órai kezdettel – a
Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester, Fekete Attila,
Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Magyar Tibor, Tarkó Gábor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Krcsméri Tibor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető, Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője, Kocsárdiné Járási Erika védőnő, Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok,
kommunikáció és kultúráért felelős alpolgármester
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az aljegyző
hölgyet és a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Krcsméri Tibor és Uj Zoltán képviselők jelezték távolmaradásukat.
Javaslatot tesz az alábbi napirend megvitatására:
1.) Az Orosz – Ukrán háború miatt Magyarországra menekült emberek megsegítése – gyűjtés
szervezése
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendet illetően,
azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendet illetően, ezért kéri,
akik egyetértenek a napirendi ponttal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet elfogadta.
1) napirendi pont: Az Orosz – Ukrán háború miatt Magyarországra menekült emberek
megsegítése – gyűjtés szervezése
Pap István Tibor polgármester: Az orosz-ukrán háború miatt Magyarországra menekült emberek
megsegítése miatt hívta össze a képviselő-testület tagjait. Kocsárdiné Járási Erika védőnő arról
tájékoztatta, hogy már nem csak az ukrán, hanem a román határon Lőkösházánál is megjelentek a
menekültek. Több helyi lakos megkereste, hogy az önkormányzat szervez-e gyűjtést a menekültek
számára. A mai napon igyekezett elérni telefonon öt határmenti település polgármesterét. Tarpa
polgármestere visszahívást ígért, Tiszabecs település ruhaneműn kívül minden adományt szívesen
fogad, Lónya településen ágyneműre és paplanra van leginkább szükség. 2 települést nem tudtak eddig
elérni. A védőnő egyeztetett a Vöröskereszt munkatársaival, elmondása szerint nagy szükség lenne
ágyneműre, ágynemű huzatra, szappanra, tusfürdőre, tisztítószerekre, gumikesztyűre, pelenkára, popsi
krémre, popsi törlőre, bébiételre, tápszerre, csokoládéra, kávéra, teára, citromlére, cukorra, vajra,
margarinra, szalámira, konzervre. Írt egy felhívást, amely úgy szól, hogy „Az Orosz - Ukrán háború
következtében több tízezer ember menekül hazánkba, főleg az ukrán-magyar határátkelőkön, de már
Románia felől a Lökösházi határátkelőn is érkeztek menekültek. Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a mai rendkívüli ülésén döntött arról, hogy segítséget nyújt a háború elől
menekülőknek. Ennek érdekében gyűjtést hirdetünk. Az érintett településekkel és a Vöröskereszt
munkatársaival történt egyeztetés alapján az alábbiakra van szükség: ágynemű, ágynemű huzat,
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szappan, tusfürdő, tisztítószerek (domestos, hypó), gumikesztyű, pelenka, popsi krém, popsi törlő,
bébiétel, tápszer, csokoládé, kávé, tea, citromlé, cukor, vaj, margarin, szalámi, konzerv. Az
adományokat a Polgármesteri Hivatal recepcióján várjuk: 2022. 02. 28. (hétfő) 19.00 óráig és 2022. 03.
01. (kedd) 7.00 órától 19.00 óráig. Az adományokat a Tanyagondnoki Szolgálat 2022.03.02.-án szerdán
fogja elvinni az előre egyeztetett határmenti települések önkormányzatához és a Vöröskereszt
munkatársaihoz.” Amennyiben a képviselő-testület tagjai egyetértenek, akkor ezt a felhívást közzéteszi
a közösségi médiában. Felhívta Kovács Norbert úr, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
vezérigazgatója is, aki arról tájékoztatta, hogy a cég is csatlakozna az adomány gyűjtéshez. Nem tudja,
hogy a lakossági akció mennyire lesz sikeres, ezért javasolja, hogy a képviselő-testület 500.000, - Ft
adományt biztosítson a menekültek megsegítésére, az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
Magyar Tibor képviselő: Ne várja meg az önkormányzat, hogy a lakosság összegyűjtse a felsorolt
dolgokat, hanem vásárolja meg azokat. Érdemes lenne adományvonalat nyitni, ahová a lakosság át tudja
utalni a segítésre szánt összeget.
Pap István Tibor polgármester: Ahogy már említette, több lakos kereste meg azzal, hogy szervezzen
gyűjtést. Ha a lakosság szeretne segíteni, akkor nem tagadhatja meg a testület ezt a lehetőséget, ezt meg
kell szervezni. Amennyiben a meghirdetett időpontban nem gyűlik össze a szükséges adomány, akkor
az említett összegben az önkormányzat szerzi be azokat.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A Megyei Vöröskereszttől kért kontaktot az öt településhez.
Mindegyikkel sikerült egyeztetnie. Záhony településről ígéretet kapott, hogyha valamire szükség lesz,
keresni fogják őt. A lónyai kollegája arról tájékoztatta, hogy 60 fős befogadóállomást nyitott a település
a Művelődési Házban, ágyneműre nagy szükség lenne, viszont gondot okoz ezeknek a mosása, ezért az
egyszerhasználatos ágyneműt örömmel fogadnák. Vásárosnaményban is van egy gyűjtőpont, ahol
mindent köszönettel fogadnak. Lőkösháza segítségkéréssel fordult a Békés Megyei Vöröskereszthez,
hiszen a vonattal érkező menekültek, - leginkább a gyerekek - éhesek, szükség van ott is élelmiszer
adományra.
Pap István Tibor polgármester: A vendégházban 15 főnek tud az önkormányzat helyet biztosítani,
ilyen jellegű segítséget is fel tud ajánlani a város. Pillanatnyi szükségletet említett Kocsárdiné Járási
Erika, ezért most felmerült benne a kérdés, hogy az adománygyűjtést elég lenne csak holnap délig
meghirdetni, hogy a két tanyagondnoki autó minél hamarabb útnak tudjon indulni azokkal? Kéri a
testület véleményét.
Magyar Tibor képviselő: Adományvonalat nem lehetne nyitni?
Pap István Tibor polgármester: Nem tartja jó ötletnek, több adományvonal működik az országban.
Kovács István képviselő: Egyetért a polgármester úr által tervezett adománygyűjtés időtartamával.
Javasolja, hogy holnap este 19 óráig biztosítsa az önkormányzat a gyűjtést, melynek lehetőségét azonban
a továbbiakban is biztosítani kell és meg kell szervezni. Ha sok adomány gyűlik össze, az autó hamarabb
is elindulhat és fut majd még egy kört.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: Ő vállalja március 2. napjától a további gyűjtés szervezését.
Fekete Attila képviselő: Ne vegyék el a lakosságtól azt a lehetőséget, hogy amiben tud, segíthessen.
Nem fél attól, hogy az autók félig megpakolva indulnának el a határmenti településekhez, szerinte sok
adomány fog összegyűlni.
Tarkó Gábor képviselő: A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is szervezett
gyűjtést.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, azt tegye meg. Mivel
további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az ukrán
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menekültek részére élelmiszer, tisztítószer és ágyneműkre irányuló gyűjtési akciót hirdessen meg 2022.
02. 28. (hétfő) 19.00 óráig és 2022. 03. 01. (kedd) 7.00 órától 19.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban,
illetve ajánlja fel a Kozma Ferenc utca 10. szám alatti Vendégházat legfeljebb 15 fő menekült
térítésmentes elszállásolására, azzal, hogy a tanyagondnok el is hozza őket ide, és 500ezer Ft.-os
tartalékalapot hozzanak létre a menekültek segítésére, 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:
42/2022. (II.28.) Kt. sz. határozat
Az Orosz – Ukrán háború miatt Magyarországra menekült emberek megsegítése – gyűjtés
szervezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ukrán menekültek részére főként
élelmiszer, tisztítószer és ágyneműre irányuló gyűjtési akciót hirdet 2022. 02. 28. (hétfő) 19.00 óráig és
2022. 03. 01. (kedd) 7.00 órától 19.00 óráig a Polgármesteri Hivatalban, valamint felajánlja a Kozma
Ferenc utca 10. szám alatti Vendégházat legfeljebb 15 fő menekült térítésmentes elszállásolására, azzal,
hogy szükség esetén a tanyagondnokok ide is szállítsák őket. A testület továbbá 500.000,- Ft-os (azaz
ötszázezer forintos) tartalékalapot hoz létre az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az ukrán
menekültek megsegítésére, a költségvetés tartaléka terhére.
Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye meg. Kérdés,
bejelentés, észrevétel nem volt.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Kovács István képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1230 órakor – berekesztette.
K. m. f.
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