Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. március 30. napján – 1405 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott 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, Uj Zoltán képviselők
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: Magyarné Erdődi Mónika a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és
Kollégium intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urakat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
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
4) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5) A polgármester illetményének és az alpolgármesterek tiszteletdíjának korrekciója
6) Csordás Attila kőműves határozatlan idejű kinevezése
7) A város 2022. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása
8) A József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének kérelmei
közfoglalkoztatottak bérének kiegészítésére
9) A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról I.
10) A TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1 „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás
keretében a „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák útépítése” című pályázat benyújtása
11) A munkaterv szerinti testületi ülések élő közvetítése
12) Békés megye és Mezőhegyes lovas életének filmen történő bemutatásának anyagi
támogatása
13) Garamszegi János karbantartó kinevezése
14) Gyermekorvosi rendelőbe informatikai eszközök beszerzése
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 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma:
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Békéscsabán a tegnap
megtartott sajtótájékoztató keretében hirdették ki azt a mintegy 600 millió Ft értékű pályázati
csomagot, amelyet Mezőhegyes Város nyert meg a Kormány által kiírt Területi Operatív
Programban megpályázott projektek közül. A TOP 1.2.1. Élhető települések pályázaton elnyert
összeg 366.628.878, - Ft, a TOP 2.1.1. Csokonai utca 1. szám alatti bölcsődefelújítás
111.000.000, - Ft összegű, míg a TOP 3.3.1. pályázat a Ruisz Gyula utca 4. szám alatti
óvodafelújításra 125.000.000, - Ft összegű támogatásban részesült. Következő lépésként
elindulnak a közbeszerzési eljárások. Kérte a műszaki csoportot, hogy minél gyorsabban
kezdjék el az ezzel kapcsolatos feladatokat.
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 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
49/2022.(III.30.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 343/2021., 385/2021., 4/2022., 12/2022., 27/2022.
Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium
beszámolója 2021. évi tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési
elképzeléseikről
Pap István Tibor polgármester: Köszönti Magyarné Erdődi Mónika asszonyt, a József Attila
Általános Iskola és Kollégium intézményvezetőjét. Kéri, amennyiben van szóbeli kiegészítése,
tegye meg.
Magyarné Erdődi Mónika a József Attila Általános Iskola és Kollégium
intézményvezetője: A 2021. év a kihívások éve volt az iskolában, melyet végig kísért a
félelem, a bizonytalanság, bezártság érzése. Mindezt a járványhelyzet, és az intézmény körüli
felújítások okozták. Hálás mindenkinek, akik elfogadták azokat a szabályozásokat, amelyeket
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kénytelen volt meghozni annak érdekében, hogy gördülékenyen menjen az oktató-nevelő
munka. A felújított játszótér még nem került átadásra, ennek ellenére már sokan használják. Ezt
több alkalommal jelezte is polgármester úrnak, és kérte, hogy helyezzenek ki tiltó táblát, hiszen
az épület körüli játszótér még nem használható. Az oktató-nevelő munkában nagy kihívást
okozott a több alkalommal is bevezetett digitális munkarend, ennek ellenére a 2021-es tanévet
jó tanulmányi eredmény jellemzi, 4,4-es tanulmányi átlaggal. Nagyon büszke a tanulókra, a
kollegáira és a szülőkre is. A pedagógusok mindent megtesznek a gyerekekért, és azt gondolja,
hogy nagyon szerencsés, hogy olyan képviselő-testülettel, és olyan önkormányzattal dolgozhat
együtt, akik hasonló gondolkodással bírnak. Minden eddigi segítséget köszön.
Kovács István képviselő: Pár éve jellemző volt, hogy a szülők vidéki iskolába íratták át
gyermekeiket. Ezt még most is jellemző?
Magyarné Erdődi Mónika a József Attila Általános Iskola és Kollégium
intézményvezetője: Ilyen fajta „elvándorlások” mindig is voltak, de a 2021-es tanévben
mindösszesen egy tanulót vittek el a szülei másik iskolába. Azonban fontos megemlíteni azt is,
hogy sok vidéki településről is van ide jelentkező tanuló. Legnagyobb igény a sajátos nevelési
igényű osztályokra van, de óvatosan kezeli ezt a kérdést.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az alapfokú művészeti oktatás 2021. szeptember 1-től
kiszervezésre került az intézményből. Sikeres volt ez a kezdeményezés?
Magyarné Erdődi Mónika a József Attila Általános Iskola és Kollégium
intézményvezetője: Nem az ő tisztje erről adatot adni, hanem a Tótkomlósi Alapfokú
Művészeti Iskola vezetőségének.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Javasolja felkérni a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola
vezetőségét, hogy nyújtson be beszámolót a tanulói létszám alakulásáról.
Pap István Tibor polgármester: A beszámolót az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és
Sport Bizottság véleményezte. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Magyar Tibor képviselő az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: Krcsméri Tibor képviselő úr, a bizottság tagja is felvetette, hogy beszámolót szeretne
kérni a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskolától, és hogy teljes képet kapjon a testület a várost
érintő oktatási helyzetről, javasolja, hogy a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium is készítsen beszámolót az oktató-nevelő munkájáról. A bizottsági ülésen szóba
került a beszámolóban a volt Mezőhegyesi Művészeti Iskola vonatkozásában tévesen írt
„telephely” kifejezés módosítása „tagintézményre”, illetve, hogy milyen tervei vannak az
általános iskolának a szakos leterhelés megoldására. A bizottság a fentiek alapján javasolja a
beszámoló elfogadását.
Magyarné Erdődi Mónika a József Attila Általános Iskola és Kollégium
intézményvezetője: Igen, több évre előre gondolkoznak, figyelik a nyugdíjba vonulókat, illetve
nagyon örül annak, hogy négy fő pályakezdő pedagógussal bővült a tantestület. Jelenleg a
szakos ellátottság teljesnek mondható, mely tankerületi szinten nagyon ritka. A pedagógusok
nagyon elhivatottak ez ügyben, melyet Ő maximálisan támogat.
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Pap István Tibor polgármester: A maga és a képviselő-testület nevében is köszöni az
intézmény minden dolgozójának az oktató-nevelő munkáját. Az épület a társadalmi élet fontos
helyszíne a város életében. Nagyon fontos a testület és az intézmény közötti együttműködés,
mely kiválóan működik, ezt ezennel meg is köszöni. Kéri, akinek a beszámolóval kapcsolatosan
további kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület fogadja el a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium 2021. évi
tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről szóló beszámolóját,
azzal a további javaslattal, hogy a 2022. II. félévi munkatervbe kerüljön be a Tótkomlósi
Alapfokú Művészeti Iskola és a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
beszámolója is, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
50/2022.(III.30.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium beszámolója 2021. évi
tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete elfogadta a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola
és Kollégium 2021. évi tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési
elképzeléseikről szóló beszámolóját, azzal a további javaslattal, hogy a 2022. II. félévi
munkatervbe kerüljön be a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola és a Mezőhegyesi
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium beszámolója.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: azonnal
Magyarné Erdődi Mónika a József Attila Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője
távozott az ülésről.
Tarkó Gábor képviselő: Elnézést kér, de szeretné megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassa
a jelenlévőket a 2022. április 1. napján tartandó kőkereszt ünnepélyes felszentelésére, melyre
most minden jelenlévőnek átad egy meghívót, és megkéri jegyző urat, hogy 500 darab
meghívót a tanyagondnokok segítségével juttasson el a majori lakosság részére is.
2. napirendi pont: A Képviselő-testület 2020.-2024. közti ciklus idejére szóló gazdasági
programja, a 2022. évi feladatok meghatározása
Pap István Tibor polgármester: A beszámolója az elmúlt két és fél év munkáját foglalja
magában. A város költségvetése 30 év után már nem a hiánygazdálkodásról szól, hanem
tartalékot is tartalmaz, mely nagyon fontos dolog. A város megfelelő likviditási helyzete
folyamatosan biztosítva van. A költségvetés konszolidálása mellett a város tudott fejlesztéseket
is megvalósítani, mintegy 78.500.000,- Ft összegben. Az anyagban még az szerepel, hogy a
befejezett vagy folyamatban lévő jelentősebb pályázati projektek körülbelül 3,6 milliárd Ft
összeget tesznek ki, de a napirend előtt tett bejelentése alapján ez az összeg eléri a 4,3 milliárd
Ft-ot. A TOP Plusz és a Magyar Falu Programban további 800 millió Ft értékű fejlesztés
megvalósítására van esély. Az elmúlt évek alatt először sikerült az adóhátralékot csökkenteni.
A 2022. évi költségvetésben 90 millió Ft az általános tartalék, mely nem tartalmazza az
esetleges többlet adóbevételeket. Sajnos attól tart, hogy a következő két és fél év nehezebb
4

gazdasági körülmények között fog zajlani. Hónapokkal ezelőtt gazdasági világválság kezdett
kialakulni, azóta kirobbant az orosz-ukrán háború is. Ragaszkodik ahhoz és törekedni fog arra,
hogy a város biztonságos gazdálkodást folytasson, annak érdekében, hogy a további pályázati
kivitelezések megvalósuljanak. A tartalék jelentős részét valószínűleg ezen kivitelezések
megnövekedett költségeire kell fordítani ahhoz, hogy befejeződjenek a folyamatban lévő
pályázatok, és félő, hogy a tartalék összege nem is lesz elegendő. Elképzelhető, hogy szükséges
lesz a pályázatok műszaki tartalmának csökkentése, vagy plusz forrást kell igényelni az irányító
hatóságtól, illetve legvégső megoldás a hitelfelvétel lehet. A város jelenlegi pénzügyi
helyzetéért köszönettel tartozik a képviselő-testületnek, a hivatal és az önkormányzat
munkatársainak, a bizottságok tagjainak, de kéri, hogy a továbbiakban sokkal nagyobb
odafigyeléssel és megfontolással hozzanak döntéseket, mert sokkal nehezebb gazdasági helyzet
előtt áll az ország.
Kovács István képviselő: A József Attila Általános Művelődési Központ hangtechnikai
állományának fejlesztésére lesz lehetőség? A 18. majorban elkészült az útalap nagy része, de
2-3 ház előtt nincs aszfalt. Ez lesz pótolva?
Pap István Tibor polgármester: A 2021. évi költségvetésben szerepelt az ÁMK
hangtechnikai állományának fejlesztése, melynek keretében vásárolt is az intézmény
eszközöket. Az intézmény saját költségvetésében most is rendelkezésre áll az összeg, a döntés
az intézményvezető kezében van. A 18. majori útalap építése március 26-án kezdődött és
nagyon szomorú dolog, hogy már azon a napon panasszal fordult hozzá egy ott élő lakos. Azt
sérelmezte például, hogy a hulladékgyűjtő edényzetet így nem tudja kivinni az út mellé. Kérte
a türelmét, hiszen egy évtizedes problémát igyekeznek megoldani. Az útfelújítás csakis arra az
útra vonatkozhat, ami a telekkönyvben szerepel, nem pedig arra, amit a lakók „kitapostak”
maguknak. Egyeztetett a kivitelezővel, így amennyiben lehetőség lesz rá, akkor ezt a bizonyos
„Y” leágazást is leszórják törmelékkel, amely hangsúlyozza, nem hivatalos út.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A felújítandó út mellett
keresztirányban minden egyes kapubejáróhoz készül útcsatlakozás.
Fekete Attila képviselő: A vízelvezető árok fel lesz töltve?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Ahol van kiépített kapubejáró, ott
átereszt helyeznek el.
Fekete Attila képviselő: A reptér felé vezető út jobb oldalán lévő erdősáv az önkormányzat
vagy a Ménesbirtok tulajdona? Az rettenetes állapotban van, sok a szemét, mindenképpen el
kell takarítani.
Pap István Tibor polgármester: Jogos a felvetés, próbálja rendezni a problémát.
Magyar Tibor képviselő: Nagyon jó minőségű út készül, vigyázni kell rá a jövőben. A
beszámolóval kapcsolatban hozzáteszi, hogy a felelős gazdálkodás, a jó döntések és a kedvező
gazdasági helyzet miatt alakult a költségvetés ilyen jól. Több helyről hallja, hogy könnyű az
önkormányzat helyzete. A nyertes pályázatokat minél hamarabb el kell indítani, a polgármester
urat meg kell hatalmazni az ezzel kapcsolatos döntések meghozatalára, hogy minél kevesebb
rendkívüli ülést kelljen összehívni.
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Fekete Attila képviselő: A 47. majori és 52. majori utak elkészültek, de mit lehet tenni annak
érdekében, hogy a mezőgazdasági gépek ne tegyék tönkre? Hulladékszigetet is érdemes lenne
kiépíteni.
Pap István Tibor polgármester: Ő és jegyző úr is egyeztetett az illetékesekkel a 47. majori
súlykorlátozó táblák kihelyezése témájában. Fontos lenne az út tehermentesítése, ez ügyben
több vállalkozót is megkeresett. Levelet is írt a 47. majori lakosságnak, melyben kérte, hogy
próbáljanak mindent megtenni a fejlesztések, utcabútorok és az út állagának megőrzése
érdekében. Természetesen a polgárőrség és a rendőrség segítségét is kérte ebben a tekintetben
és a majorban kiépített térfigyelő kamera rendszer felvételeit is fel lehet használni az esetleges
rongálások esetén, mely esetekben a közvagyont rongálókkal, a közlekedés biztonságát
veszélyeztetőkkel szemben eljárást fog indítani. Magyar Tibor képviselő úr felvetésére
elmondja, hogy neki is szokták mondani, hogy könnyű helyzetben van a város, mert itt a
Ménesbirtok. De megszüntetésre került a Centrál intézményegységen belül az önként vállalt
éttermi vállalkozási tevékenység, mely éves szinten mintegy 30-40 millió Ft veszteséget
termelt. 2019-hez képest 2021-ben 17 fővel alacsonyabb létszámmal működik az
önkormányzat, mely 70 millió Ft bértömeg megtakarítás jelent és sorolhatná tovább, de ezekkel
az intézkedésekkel a város a korábbi 100 millió Ft-os költségvetési hiányát sikerült
megszüntetni. A Ménesbirtokkal való együttműködés jó. Az előterjesztést a 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: A
polgármester büszkesége indokolt, és a bizottság is méltán büszke az elért eredményekre.
Fontos a lakosság felé zajló kommunikáció, melyet a napokban megjelent kiadvány is
szemléltet. Örülni kell az eddig elért eredményeknek, és a továbbiakban is mindent meg kell
tenni a fejlődés érdekében. A fejlesztések több száz évre szólnak. A bizottság javasolja a
beszámoló elfogadását.
Magyar Tibor képviselő az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Pap István Tibor polgármester: Az elért eredmény nem személyes, hanem kollektív
eredmény. Nehezebb két és fél év következik, melyhez kéri az eddigi segítség és munka
továbbvitelét. 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 a 2020.-2024. évre szóló gazdasági programjának
időarányos végrehajtásáról, a 2022. évi feladatok meghatározásáról szóló, a polgármester által
előterjesztett tájékoztatót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:

6

51/2022. (III. 30.) Kt. számú határozat
A Képviselő-testület 2020.-2024. közti ciklus idejére szóló gazdasági programja, a
2022. évi feladatok meghatározása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2020.-2024. évre szóló gazdasági
programjának időarányos végrehajtásáról, a 2022. évi feladatok meghatározásáról szóló, a
polgármester által előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról
Pap István Tibor polgármester: A beszámoló a polgármester, a jegyző és a bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szól. A beszámoló részletesen ismerteti, hogy milyen
jogszabály alapján, milyen jogokat gyakoroltak és milyen döntéseket hoztak 2021. évben. A
beszámolókat a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság és az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja mind a polgármester, mind a jegyző, mind pedig a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolókat.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja mind a polgármester, mind a jegyző, mind pedig az
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről szóló beszámolókat.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a beszámolókkal
kapcsolatosan, azt tegye meg. (A beszámolók a jegyzőkönyv mellé csatolva) Mivel további
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
jegyzőre átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
52/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolók
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett, a jegyzőre átruházott
hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
polgármester által beterjesztett, a polgármesterre átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról
szóló beszámolókat fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
53/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolók
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester által beterjesztett, a polgármesterre
átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság által beterjesztett, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottságra átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról szóló beszámolókat fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
54/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolók
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság által
beterjesztett a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök 2021. évi
gyakorlásáról szóló beszámolókat elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságra átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról
szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
55/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság által beterjesztett, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságra
átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszöni az a
Hivatal dolgozóinak a beszámolók elkészítését.
8

Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: Ő is köszöni az apparátus munkáját és az egész évben nyújtott segítséget.
4. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: 2022. évben nem változhatnak a központi jogszabályok és a
járványügyi veszélyhelyzet miatt az intézményi térítési díjak, azonban az egy ellátottra jutó
működési kiadás, támogatás összege, az ellátottak száma minden évben másként alakul, így
ebben az évben is. Az önkormányzat költsége is nő emiatt, a működési kiadások emelkednek.
A térítési díjak változatlanul hagyása mellett, a fenti változások átvezetése miatt készült el jelen
rendeletmódosítás. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, a rendelet-tervezettel
kapcsolatban azt tegye meg. Mive további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet a beterjesztett
tartalommal emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
6/2022.(III.30.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: A polgármester
tiszteletdíjának korrekciója

illetményének

és

az

alpolgármesterek

Pap István Tibor polgármester: Jegyző urat megkereste a Békés Megyei Kormányhivatal
törvényességi felügyeleti szakügyintézője, aki arról tájékoztatta, hogy kisebb hiányosságokat
fedezett fel a polgármester illetménye és az alpolgármesterek tiszteletdíja megállapításakor. Az
polgármester illetményének megállapítása során a település 2019. január 1-jei lakosságszámát
kell figyelembe venni, Jeszenka Zoltán és Mitykó Zsolt alpolgármesterek tiszteletdíja tárgyában
a 9/2022. (I. 26.) és 10/2022. (I. 26.) Kt. számú határozatokban a társadalmi megbízatású
alpolgármesterek részére megállapított tiszteletdíj és költségtérítés mértéke jogszerű, azonban
a hatály kezdő időpontja ezekből a határozatokból is hiányzik, ezért szükséges azok
kiegészítése. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri
a bizottság véleményét.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a határozati javaslatokban foglaltakat. Elfogadja az észrevételt és
javasolja a polgármester illetményének korrekcióját.
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 polgármester
illetményéről és költségtérítéséről szóló 8/2022. (I. 26.) Kt. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítsa: „Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. § (4) bek.
d) pontja alapján és az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján Pap István Tibor főállású
polgármester illetménye 2022. január 1.-jétől bruttó 845.000,-Ft, nyelvvizsga-pótlékja bruttó
30.528,-Ft, költségtérítése az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 126.800,-Ft (15%)”, és
kérje fel az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a polgármester kinevezésének módosításáról,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
56/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló 8/2022. (I. 26.) Kt. számú
határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a polgármester illetményéről és költségtérítéséről szóló
8/2022. (I. 26.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. § (4) bek. d) pontja alapján és
az Mötv. 146. § (3) bekezdése alapján Pap István Tibor főállású polgármester illetménye 2022.
január 1.-jétől bruttó 845.000,-Ft, nyelvvizsga-pótlékja bruttó 30.528,-Ft, költségtérítése az
Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján bruttó 126.800,-Ft (15%).
Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a polgármester kinevezésének módosításáról.”
Felelős: Jeszenka Zoltán alpolgármester
Határidő: haladéktalanul
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Jeszenka
Zoltán alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/2022. (I. 26.) Kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítsa: „Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2022. január 1.-jétől 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%).”
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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57/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A Jeszenka Zoltán alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/2022. (I.
26.) Kt. számú határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Jeszenka Zoltán alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 9/2022. (I. 26.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. január 1.-jétől 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 Mitykó
Zsolt alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 10/2022. (I. 26.) Kt. számú
határozatát az alábbiak szerint módosítsa: „Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2022. január 1.-jétől 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%).”,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
58/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A Mitykó Zsolt alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 10/2022. (I. 26.)
Kt. számú határozat módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mitykó Zsolt alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről szóló 10/2022. (I. 26.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. január 1.-jétől 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
6. napirendi pont: Csordás Attila kőműves határozatlan idejű kinevezése
Pap István Tibor polgármester: Csordás Attila kőművest 2021. október 1.-jétől határozott
időre, 2022. április 10.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben alkalmazza az önkormányzat. Cseri
József kőműves felmentési idejének kezdete 2022. április 10. napja, előtte még a meglévő
szabadságát is kiveszi, ekkortól nem végez már munkát az önkormányzatnál. Így dönthet a
testület Csordás Attila határozatlan idejű kinevezéséről, aki Cseri József álláshelyén kerülne
foglalkoztatásra a jövőben. Csordás Attila jól végzi a munkáját, így javasolja határozatlan idejű
kinevezését. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem
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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 módosítsa Csordás Attila, jelenleg határozott időre kinevezett kőműves
közalkalmazotti kinevezését, 2022. április 10.-étől határozatlan időre, állás terhére, akképpen,
hogy kinevezésének egyéb feltételei változatlanok maradjanak és hatalmazza fel a
polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat módosításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
59/2022. (III.30.) Kt. sz. határozat
Csordás Attila kőműves határozatlan idejű 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 módosítja Csordás Attila (szül: Mezőhegyes 1979.01.02., an: Hevesi Katalin,
lakcím: Mezőhegyes, Rákóczi utca 17. szám) jelenleg határozott időre kinevezett kőműves
közalkalmazotti kinevezését, 2022. április 10.-étől határozatlan időre, állás terhére. A
kinevezésének egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat módosításáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. április 10.
7. napirendi pont: A város 2022. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása
Pap István Tibor polgármester: Átadja a szót Magyar Tibor képviselő úrnak, az Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének.
Magyar Tibor képviselő az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A 2022. évi rendezvénykeret összege az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 5,5
millió Ft volt. Emellett az önkormányzat nyert 1 millió Ft-ot pályázaton a Szent György Nap
megrendezésére. A bizottság a rendezvénykeret terhére eddig 6.365.000, -Ft-ot osztott szét, és
már korábban jelezte, hogy a bizottság kérni fogja a testülettől a keret 1 millió Ft-tal való
megemelését. A képviselő-testület 2022. március 10.-ei rendkívüli ülésén 3 millió Ft plusz
forrást biztosított, célzottan augusztus 20. méltó megünneplésére, ezt a forrást a bizottság és a
szervezők erre az eseményre fogják felhasználni. Kéri a tisztelt testületet, hogy az eddig
támogatott rendezvényekhez hiányzó 1 millió Ft-ot is biztosítsa a bizottság, illetve az idei
rendezvénykeret részére. Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság is tárgyalta, és javasolja elfogadásra.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
is megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
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Pap István Tibor polgármester: A gazdasági helyzet ellenére támogatja a bizottság kérését,
de kéri, hogy a továbbiakban úgy gazdálkodjanak, hogy ezt a keretösszeget ne kelljen emelni.
Magyar Tibor képviselő az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy minden kérelmezőnek el kell számolnia a Hivatal
felé, minden támogatottal támogatási szerződést kell kötni. A Hivatal az idei évtől már
alkalmazza is ezt az eljárási rendet.
Pap István Tibor polgármester: Igen, kontrollálhatóbb a kifizetések és a felhasználás nyomon
követése.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Nagyobb rendezvényekhez, mint például az augusztus 20.-i
esemény, szükséges koncepciót kialakítani.
Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős
alpolgármester: Az augusztus 20.-i rendezvény programterve már elkészült, de mindig
adódnak plusz kiadások. A Szent György napi rendezvény 1 millió Ft pályázati támogatásban
részesült. A programok között lesz népzenei koncert, a Duma Színház előadása, és április 23.án a Zöld város projekt átadásának napján fellép Radics Gigi énekesnő is. Augusztus 19.-én is
lesznek programok, köztük egy élő nagykoncert is. Várja a Mazsorett fesztivál szervezésével
kapcsolatos információkat is az egyesület elnökétől. A pirotechnikai cég már jelezte, hogy az
előzetes költségeknél sajnos magasabb áron, 516.000, - Ft-ért tudja elvállalni a tűzijátékot
augusztus 20.-án, de kért egy másik cégtől is ajánlatot, melyről a későbbiekben tájékoztatást ad
a testületnek.
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 az
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság elnökének kérelme alapján az
önkormányzat 2022. évi költségvetésében a város 2022. évi rendezvénytervének keretét emelje
meg további 1.000.000,- Ft-tal (azaz egymillió forinttal) a bizottság által már korábban
támogatásban részesített idei helyi rendezvények és események lebonyolítására, és a kiadás
fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
60/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A város 2022. évi rendezvénytervéhez plusz forrás biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság elnökének kérelme alapján az önkormányzat 2022. évi
költségvetésében a város 2022. évi rendezvénytervének keretét megemeli további 1.000.000,Ft-tal (azaz egymillió forinttal) a bizottság által már korábban támogatásban részesített idei
helyi rendezvények és események lebonyolítására.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont: A József
Attila Általános
Művelődési
Központ
intézményvezetőjének kérelmei közfoglalkoztatottak bérének kiegészítésére
Pap István Tibor polgármester: Verébné Sulyok Éva intézményvezető asszony nem tudott
jelen lenni az ülésen, ezért felkéri Mitykó Zsolt intézményvezető-helyettes urat, tájékoztassa a
testületet.
Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős
alpolgármester: 2022. március 1.-től a Munkaügyi Központ a szakmunkás közfoglalkoztatotti
bért 30.000, - Ft-tal csökkentette több dolgozó esetében is. Szerződésük is csak 2022. július
31.-ig tart. Tarkó Gábor képviselő úr korábbi ülésen felvetette ezen dolgozók bérének saját
forrásból történő megemelésének lehetőségét. Verébné Sulyok Éva intézményvezető asszony 5
fő esetében készített előterjesztést, mely pozitív elbírálás esetén bruttó 750.000,- Ft plusz
kiadást jelente az önkormányzat költségvetésében.
Pap István Tibor polgármester: Most támogatja a kérelmet, de a gazdasági helyzetre való
tekintettel egyáltalán nem biztos, hogy augusztus 1. után is tudja ezt a bérkiegészítést biztosítani
a testület.
Tarkó Gábor képviselő: Igen, ő tett javaslatot, és kérte az intézményvezető asszonyt, hogy
készítsen előterjesztést. Bár akkor egy főről volt szó, öt főre érkezett javaslat végül. Ez nem
bérfejlesztés, nem bérkorrekció. Ezek a dolgozók 2022. március 1.-től 30.000, - Ft-tal
kevesebbet keresnek a Munkaügyi Központ döntése értelmében. Ekkora mértékű infláció
esetében ez még gesztusnak is csekély összeg. Ha a jövőben is szükség lesz erre, akkor inkább
érdemesebb a tűzijáték költségeit csökkenteni, elhagyni rendezvényelemeket azért, hogy ezen
dolgozók munkáját is el lehessen ismerni. Vannak olyan munkavállalók, akik 4-5 éve
közfoglalkoztatottak, melyből nem tudnak előre lépni, de munkájukkal mindenki elégedett.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy
teljesítménypótlékként lesz ez az összeg rögzítve. Milyen teljesítmény ösztönzőt lehet
beépíteni?
Tarkó Gábor képviselő: A bizottság úgy fogadta el ezt a javaslatot, hogy az intézményvezető
asszony dolgozza ki a kompetenciákat, hiszen ez minden dolgozó esetében más, és szakmai
feladat.
Magyar Tibor képviselő az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: Ha ezek a dolgozók három-négy éve közfoglalkoztatottként dolgoznak, és jó
munkaerők, akkor el kell őket mozdítani olyan irányba, hogy nyugdíjazások esetén főállásban
is lehessen alkalmazni őket, például ösztönözni kell a továbbtanulás lehetőségét is. A bizottság
a kérdésben tartózkodott, nem kívánt állást foglalni, mert nincs információ arra vonatkozóan,
hogy az előterjesztett 5 főn felül hány ember érdemelné meg a pótlékot, és nem szeretnék, ha
ezzel nem belátható folyamatot indítanának el a közmunkások között.
Pap István Tibor polgármester: Üres státusz nélkül nem lehet senkit sem alkalmazni,
szociális érzékenységre hivatkozva. Érti a bizottság aggodalmát, nem akar ezzel lavinát
elindítani. Érti Tarkó Gábor képviselő úr véleményét is, mely szerint a nehéz gazdasági
helyzetben az önkormányzatnak segítenie kell a munkavállalóit, de akkor ezt az összeget
máshonnan kell elvonni.
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Magyar Tibor képviselő: Nem azt mondta, hogy bővíteni kell a létszámkeretet, hanem
felmondás, nyugdíjazás esetén közmunkás dolgozót is lehetne alkalmazni.
Uj Zoltán képviselő: Ő is egyetért azzal, hogy lavinát nem szabad elindítani. Mi alapján dönt
az önkormányzat, hogy kinek ad plusz bért, és kinek nem, és ezt hogyan fogja lekommunikálni
a munkavállalók felé?
Tarkó Gábor képviselő: Komolyan vette a közmunka program üzenetét, mely azt mondja,
hogy „visszavezeti az embert, a munka világába”. Aki 2-3 évig keményen, és jól dolgozott, az
státuszt kapott. Differenciálásra szükség van, hiszen nem minden közmunkás végzi egyformán
a munkáját. Erről kell vitázni, nem pedig arról, hogy 600.000, - Ft-ba vagy 700.000, -Ft-ba
kerüljön a tűzijáték. 100.000, - Ft bér a hideg vízre nem elég. Náluk a szakközépiskola mindkét
titkárnője közmunkásként dolgozott kinevezése előtt.
Pap István Tibor polgármester: A mostani előterjesztést még támogatja, viszont kijelenti,
hogy nem kíván lavinát indítani ezzel a kezdeményezéssel. A Közfoglalkoztatás jövője nem
ismert. 2022. augusztus 1. napjától új döntési helyzet áll elő.
Magyar Tibor képviselő: Biztosan mind az öt főnek jogosan jár ez a bruttó 30.000, - Ft?
Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős
alpolgármester: Igen, Verébné Sulyok Éva intézményvezető asszony minden
közfoglalkoztatottat egyenként átnézett. Voltak mély beszélgetések, felmerült a dolgozókban,
hogy ennyi év után miért nem lettek közalkalmazottként kinevezve.
Pap István Tibor polgármester: Ezt a kérdést visszafelé is fel lehet tenni, hogy ha olyan jól
végzik a munkájukat, akkor miért nem helyezkedtek már el a munkaerőpiacon?
Kovács István képviselő: 17 fővel csökkent az önkormányzat dolgozói létszáma, mely 70
millió Ft bérmegtakarítást eredményezett. Ennek az 5 főnek a jövedelem kiegészítése ebből az
összegből is finanszírozható lenne.
Pap István Tibor polgármester: Nem ért egyet Kovács István képviselő úrral.
Jeszenka Zoltán képviselő: A közmunkaprogram, mint foglalkoztatási forma nem
versenyképes. A benne dolgozóknak kell versenyképesnek lenniük ahhoz, hogy bekerüljenek a
munkaerőpiacra. Egy fővel indult a béremelés kérdése, most 5 főnél tartanak. Aki jól dolgozik,
annak nincs keresnivalója a közmunkaprogramban. Az önkormányzat nem tudja alkalmazni a
közmunkásokat, hiszen csökken a feladatfinanszírozás, csökken a lakosságszám. nem nekik
kell megoldani ezen személyek hosszú távú foglalkoztatását.
Pap István Tibor polgármester: Így igaz. Az önkormányzat nem szociális foglalkoztató.
Tarkó Gábor képviselő: Senki nem örülne annak, ha a bruttó 130.000, - Ft összegű bérét
lecsökkentenék 100.000, - Ft-ra, mert az kilátástalan helyzetet okoz. Ne felejtsék el azt sem, ha
a közmunka program megszűnik, akkor az általuk végzett munkát is el kell valakinek látnia. Ki
fogja ezt elvégezni? A megbecsültség kérdésével is foglalkozni kell. Ha nem ígér semmit, de
azt biztosan, az kilátástalan helyzetet eredményez ezen emberek számára.
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Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat is vett fel munkavállalót a közmunka
programból. Lehet az önkormányzat szociálisan érzékeny, egészen addig, amíg ismét előkerül
az a probléma, hogy nem lesz miből bért fizetni, és hitelt kell felvenni, amit ő nem szeretne.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület bruttó 30.000,-Ft/hó/fő
teljesítménypótlékot ítéljen meg 2022. március 1.-jétől 2022. július 31.-éig a Mezőhegyesi
József Attila ÁMK alábbi közfoglalkoztatottjainak, többletfeladat ellátása miatt: Kabai Ákos,
Fürj Éva, Berhencz-Paréj Bernadett, Huszárik Anikó és Faragó Eliza, melynek fedezete az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
61/2022. (III. 30.) Kt. számú határozat
Teljesítménypótlék a József Attila ÁMK közfoglalkoztatottjainak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bruttó 30.000, -Ft/hó/fő
teljesítménypótlékot ítél meg 2022. március 1.-jétől 2022. július 31.-éig a Mezőhegyesi József
Attila ÁMK alábbi közfoglalkoztatottjainak, többletfeladat ellátása miatt: Kabai Ákos, Fürj
Éva, Berhencz-Paréj Bernadett, Huszárik Anikó és Faragó Eliza.
Az összeg fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka.
Felkéri az ÁMK intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a fenti személyek kinevezésének
módosításáról.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: haladéktalanul
9. napirendi pont: A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított
építőanyagokról I.
Pap István Tibor polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is lehetőség nyílik
lakossági járdaépítésre, melyben a magántulajdonú ingatlanok előtti közterületi járdákat a lakók
saját munkaerejükkel, de az önkormányzat által biztosított építőanyagból felújíthatják. Az előző
évben, mintegy 610 m2 járda készült el a járdaépítési akció következtében. A Képviselő-testület
az önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 635.000.- Ft-ot biztosított járdaépítésre.
Jelen előterjesztés készítéséig 3 igénylés érkezett be, amely 62 m2 járda újjáépítését teszi
lehetővé, 216.500- Ft értékben. Javasolja a határozati javaslatban szereplő lakosoknak az
építőanyag biztosítását. 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 az előterjesztés szerinti 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 lakossági
járdaépítési akció keretében az alábbi lakosoknak biztosítson térítésmentesen építőanyagot az
ingatlanjuk előtti közterületi járda felújításához: Csokán Anita, Vadrózsa utca 12. – 6,0 q
cement, 4,5 m3 homokos kavics; Pepó Gábor, 47-es major 81. – 7,5 q cement, 5,5 m3 homokos
kavics; Lipták László, Kozma F. u. 15. – 5,5 q cement, 4,0 m3 homokos kavics, a kérelmezők
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az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és kötelesek az
elkészült szakaszt legkésőbb 2022.06.30.-ig átadni a forgalomnak és kérje fel Karancsi Norbert
műszaki ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket, és ellenőrizze a járdafelújítások
határidőre történő teljesítését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
62/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról I.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosoknak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti
közterületi járda felújításához:
- Csokán Anita, Vadrózsa utca 12. – 6,0 q cement, 4,5 m3 homokos kavics;
- Pepó Gábor, 47-es major 81. – 7,5 q cement, 5,5 m3 homokos kavics
- Lipták László, Kozma F. u. 15. – 5,5 q cement, 4,0 m3 homokos kavics;
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2022.06.30.-ig átadni a forgalomnak.
Felkéri Karancsi Norbert műszaki ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket, és
ellenőrizze a járdafelújítások határidőre történő teljesítését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
10.
napirendi pont: A TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1 „Belterületi utak fejlesztése”
elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák
útépítése” című pályázat benyújtása
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat a TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1 kódszámú
„Belterületi utak fejlesztése” tárgyú felhívásra a „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák útépítése”
című pályázat benyújtását tervezi bruttó 195.530.000, -Ft összegben, az előterjesztésben
foglaltak szerint. Az előterjesztést az 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 döntsön a TOPPlusz-1.2.3-21-BS1 „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a
„Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák útépítése” című pályázat benyújtásáról, az érintett utcák a
Ruisz Gyula utca, az Akácfa utca, Pacsirta utca, Orgona utca és a Vadrózsa utca, és a pályázat
keretében bruttó 195.530.000-Ft támogatási kérelemmel forduljon a pályázatot kiíró Irányító
Hatósághoz, továbbá vegye tudomásul a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal, és hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint
- nyertes pályázat esetén – a támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
63/2022. (III. 30.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1 „Belterületi utak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás
keretében a „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák útépítése” című pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.2.3-21-BS1 „Belterületi utak
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes aszfaltozatlan utcák
útépítése” című pályázat benyújtásáról dönt. Az érintett utcák a Ruisz Gyula utca, az Akácfa
utca, Pacsirta utca, Orgona utca és a Vadrózsa utca.
A testület a pályázat keretében bruttó 195.530.000-Ft támogatási kérelemmel fordul a
pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Krcsméri Tibor képviselő 1545 órakor távozott az ülésről. Távozása nem befolyásolta a testület
határozatképességét. A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő.
Pap István Tibor polgármester: Hozzáteszi, ha az óvoda és bölcsőde felújításhoz plusz anyagi
forrásra lesz szükség, akkor azt a tartalék terhére célszerű biztosítani. Az „Élhető települések”
és a „Belterületi utak fejlesztése” pályázat esetében, amennyiben szükséges lenne, akkor az
Irányító Hatóságtól kell plusz forrást kérni vagy a műszaki tartalmat kell csökkenteni. legvégső
megoldás a hitelfelvétel lehet.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A pályázatok előkészítése is költséggel jár. Amennyiben a
pályázat nem nyer, akkor ezek a kiadások elvesznek. Vannak olyan pályázatok, amelyek
utófinanszírozottak.
Tarkó Gábor képviselő: Megnyert pályázatot visszaadni nem szabad. Ha kell, akkor
hitelfelvételt kell eszközölni.
11.

napirendi pont: A munkaterv szerinti testületi ülések élő közvetítése

Pap István Tibor polgármester: Korábbi testületi üléseken felmerült a testületi ülések élő
közvetítésének igénye. A Hivatal és az önkormányzat szakembereivel, valamint külső
szakcéggel is egyeztettek a témában. A Hivatal informatikusa árajánlatot kért az
önkormányzatnak technikai és műszaki kérdésekben gyakran segítséget nyújtó PRO-IT
Management Kft.-től egy 4K felbontású Youtube stream képes kamerára és annak szükséges
tartozékaira vonatkozóan. Az ajánlat teljes összege bruttó 397.433, -Ft. Kéri a testületet, hogy
döntsön arról, kívánja-e 2022. április 1.-től élőben közvetíteni a munkaterv szerinti testületi
üléseket, annak technikai követelményei és anyagi vonzata ismeretében. Javasolja, hogy éljen
a testület az élő közvetítés lehetőségével. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
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Bizottság véleményezte. (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ő személy
szerint is támogatja az élő közvetítést. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy érdemes lenne
három árajánlatot kérni, hiszen van egy másik helyi vállalkozás is, aki ezt a feladatot el tudja
végezni. A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Uj Zoltán képviselő: Az előterjesztésben szereplő összeg a berendezések ára, tehát nincs
szükség plusz 1 fő alkalmazására, és arra, hogy megbízási szerződést kössenek vele?
Pap István Tibor polgármester: Nem, nem kell hozzá személyzet. Ez egy telefonról
irányítható berendezés. A kamera a szemben lévő falra lenne felszerelve. Az még egy másik
eldöntendő kérdés, hogy a világhálón is elérhető legyen a felvétel, vagy csak a város honlapján
legyen megtekinthető.
Tarkó Gábor képviselő: Több technológiai megoldás is létezik, ezért lenne célszerű több
ajánlatot is bekérni.
Pap István Tibor polgármester: A PRO-IT Management Kft. már végzett tesztet a kamera
működéséről. Fel lehet kérni más céget is, de azzal csak az idő telik, és az áprilisi rendes ülés
közvetítése nem tud megvalósulni. Későbbiekben dönthetnek arról, hogy csak a rendes, vagy a
rendkívüli testületi ülések is legyenek közvetítve. Elsőkörben úgy gondolja, hogy a rendes ülés
közvetítését kell megvalósítani. Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
2022. április 1.-jétől élőben közvetítse a munkaterv szerinti testületi üléseket, és vállalja, hogy
az élő közvetítés költség igényét - a PRO-IT Management Kft.-től (5820 Mezőhegyes Petőfi
sétány 4/1.) kapott árajánlat alapján –, beszerzési szabályzat szerinti beszerzést követően
mintegy bruttó 400.000,-Ft-ot biztosítsa az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka
terhére, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések
megtételéről, 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:
64/2022. (III.30.) Kt. sz. határozat
A munkaterv szerinti testületi ülések élő közvetítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. április 1.-jétől élőben
közvetíti a munkaterv szerinti testületi üléseket.
A testület vállalja, hogy az élő közvetítés költség igényét - a PRO-IT Management Kft.-től
(5820 Mezőhegyes Petőfi sétány 4/1.) kapott árajánlat alapján –, beszerzési szabályzat szerinti
beszerzést követően mintegy bruttó 400.000,-Ft-ot biztosítja az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartaléka terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. április 27. – a soron következő munkaterv szerinti testületi ülés
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12. napirendi pont: Békés megye és Mezőhegyes lovas életének filmen történő
bemutatásának anyagi támogatása
Pap István Tibor polgármester: Megkereste Szabó Zsuzsa, a Békés Megyei Lovas Szövetség
korábbi elnöke, a Békés Megyei lovas életről készülő film egyik menedzsere. Elmondta, hogy
a Békés megyei gazdag lovasmúlt és a jelenkori lovasélet bemutatása könyv formájában már
megtörtént, azonban most filmes alkotók mindezt egy másfél órás filmben szeretnék bemutatni.
A stáb komoly szakmai háttérrel rendelkezik. Több lovas aktivitással rendelkező településen
már elkezdték a forgatást. A film az elképzelések szerint a Duna tévén fog megjelenni.
Felmerült az is, hogy a filmet, elkészülte után levetítenék az ÁMK-ban a lakosság számára is.
Őt, szakmai közreműködésre, menedzseri feladatokra kértek fel. A film készítői 10 millió forint
költségvetéssel számolnak. Javasolja, hogy a testület 250.000, -Ft-tal támogassa a film
leforgatását, elkészítését. 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: A bizottság
javasolja a támogatás odaítélését.
Magyar Tibor képviselő az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a határozati javaslatban foglaltakat.
Szabó Zsuzsa Mezőhegyes felé történő elhivatottsága kiemelkedő, biztos benne, hogy kiváló
film fog készülni.
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 adjon helyt Szabó
Zsuzsa, a Békés Megyei Lovas Szövetség korábbi elnöke, a Békés megye lovas életről készülő
film egyik menedzsere kérelmének, és a Gyurkó Dániel és Major Gyula alkotókkal készülő
közel másfél órás film elkészítését és leforgatását 250.000,-Ft-tal (azaz kettőszázötvenezer
forinttal) támogassa, mely kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
adóbevételi többlete legyen, illetve hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a
kérelmezőt, 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:
65/2022. (III.30.) Kt. sz. határozat
Békés megye és Mezőhegyes lovas életének filmen történő bemutatásának anyagi
támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete helyt ad Szabó Zsuzsa, a Békés Megyei Lovas
Szövetség korábbi elnöke, a Békés megye lovas életről készülő film egyik menedzsere
kérelmének, és a Gyurkó Dániel és Major Gyula alkotókkal készülő közel másfél órás film
elkészítését és leforgatását 250.000,-Ft-tal (azaz kettőszázötvenezer forinttal) támogatja.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. április 5.
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13. napirendi pont: Garamszegi János karbantartó kinevezése
Pap István Tibor polgármester: Két fő fog nyugdíjba vonulni idén tavasszal a karbantartó
részlegről. Az egyik nyugdíjba vonuló dolgozó (karbantartó-vízszerelő) felmentési ideje 2022.
május 2.-án kezdődik, onnantól nem végez munkát az önkormányzatnál, pedig a munkaerőre
nagy szükség van a közelgő tavaszi munkák okán. Az ő helyére önként jelentkezett gépszerelő
és karbantartóként Garamszegi János, aki személyesen kereste fel az önkormányzatot. Kéri,
akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel 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 Garamszegi János 5830 Battonya, Szabadság u. 29. szám alatti
lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
szakfeladatára és kormányzati funkciójára (013340) karbantartó munkakörbe, feladat
ellátására, 2022. május 1.-jétől határozott időre, 2022. december 31.-éig, 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 összegben állapítsa meg, a próbaidőt 4 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:
66/2022. (III.30.) Kt. sz. határozat
Garamszegi János karbantartó 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 Garamszegi János (szül: Mezőhegyes 1976.06.02., an: István
Magdolna) 5830 Battonya, Szabadság u. 29. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba,
az önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára és kormányzati
funkciójára (013340) karbantartó munkakörbe, feladat ellátására, 2022. május 1.-jétől
határozott időre, 2022. december 31.-éig, 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 összegben állapítja meg, a próbaidőt 4 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2022. május 1.
14. napirendi pont: Gyermekorvosi rendelőbe informatikai eszközök beszerzése
Pap István Tibor polgármester: Korábban már tájékoztatta a testület tagjait, hogy dr.
Romansky Dóra doktornő elvileg vállalja majd az üres gyermekorvosi praxis helyettesítését,
vállalkozói státuszban. A rendelő eszközparkjában rögtön jelentkező probléma, az informatikai
eszközök elavultsága. Szükséges a számítógép, nyomtató, valamint a VisualX nevű szoftver
helyett a NetDoktort szoftver beszerzése. Itt kívánja tájékoztatni a testületet a folyamatban lévő
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tárgyalások jelenlegi helyzetéről: dr. Romansky Dóra doktornőnek nincs szakvizsgája, feladatát
mentor mellett láthatja el. Megkereste dr. Hedvig Beáta mezőkovácsházi gyermekorvost, hogy
vállalja-e a helyettes orvosi és mentori feladatokat, választ eddig még nem kapott. A
gyermekorvosi asszisztenciát, a takarítónő bérét és a közüzemi díjakat dr. Varga Sándor
vállalkozó háziorvos biztosította korábban, de dr. Romansky Dóra ezt nem vállalja és az
önkormányzat sem szeretné felvállalni. A NEAK tájékoztatása szerint a helyettesítési praxis
finanszírozása mintegy 1,5 millió Ft. A következő tárgyaláson kérni fogja dr. Romansky Dórát,
hogy ebből az összegből finanszírozza ezeket a kiadásokat, vagy legalábbis egy részét. A
háziorvosok egy hónapra elvállalták a gyermekek kezelését, de jelezték, hogy nagyon le vannak
terhelve, és hosszútávon ingyenesen ezt nem vállalják. Az országos orvoshiány most a városban
is erősen érződik. Felhatalmazást szeretne kérni a testülettől, hogy a továbbiakban tárgyalást
folytathasson dr. Romansky Dóra doktornővel, hiszen el kell kerülni azt, hogy a szülők vidékre
vigyék gyermekeiket.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ezt a felhatalmazást a testület már megadta a polgármesternek
korábban.
Uj Zoltán képviselő: Nagyon nehéz lesz gyermekorvost találni. Tótkomlós szerencsés volt, és
időben lépett, amikor ebbe a helyzetbe került.
Pap István Tibor polgármester: Dr. Varga Sándor halála előtt egy héttel mondott le a
praxisról.
Fekete Attila képviselő: Az asszisztensnő tudomása szerint nyugdíjas. Őt nem is tudná
alkalmazni az önkormányzat, csak a gyermekorvos. A gyermekorvosi praxis meg van hirdetve?
Pap István Tibor polgármester: Még nincs, de a tárgyalások után akár erre is sor kerülhet.
Magyar Tibor képviselő: A doktornőnek ezek az informatikai eszközök megfelelőek?
Pap István Tibor polgármester: Igen, közös döntés született. 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 további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
gyermekorvosi rendelő informatikai eszközbeszerzéséhez járuljon hozzá 705.298, -Ft (azaz
hétszázötezer-kettőszázkilencvennyolc forint) értékben, mely összeg fedezete az önkormányzat
2022. évi költségvetésének céltartaléka legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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67/2022. (III.30.) Kt. számú határozat
Gyermekorvosi rendelőbe informatikai eszközök beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyermekorvosi rendelő
informatikai
eszközbeszerzéséhez
hozzájárul
705.298,-Ft
(azaz
hétszázötezerkettőszázkilencvennyolc forint) értékben.
Az összeg fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az eszközök beszerzéséről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés. Mivel
több kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el, ismerteti a következő ülés időpontját és
napirendjeit:
A következő ülés időpontja: 2022. április 27.
A napirend:
1) 2021. évi zárszámadás
2) Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Magyar Tibor és Tarkó Gábor képviselőket.
Tarkó Gábor képviselő: Elnézést kér, szeretné tájékoztatni a jelenlévőket, hogy az ÁMK
épületéről leszerelt és a volt nagyiskola területén tárolt „kacsacsőr” árnyékolók megtisztítása
megtörtént, viszont szükség lenne UV fénynek ellenálló festékkel átfesteni őket. Szorgalmazza
az árnyékolók mielőbbi visszaszerelését a főhomlokzatra, amennyiben megtörténik azok
újrafestése.
Fekete Attila képviselő: Nem teljesen egyértelmű számára, hogy az ÁMK mely részének,
melyik oldalának az újra festésére kell ajánlatot adjon? Illetve fontos kérdés, hogy valóban akar
az önkormányzat erre több millió forintot költeni? Még lenne 1-2 észrevétele. hogyan lehetne
még szebbé tenni a frissen felújított ÁMK környékét.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint polgármester úr folytasson tárgyalást a
Békéscsabai Tankerületi Központtal, hogy milyen terveik vannak az épület tatarozására.
Szeretné jelezni, hogy az ÁMK mögötti területen a közvilágítás nem működik, és a terület
átadása előtt erre a problémára megoldást kell találni.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Holnap lesz a „Zöld város” projekt
műszaki átadás-átvételének kezdete. A közvilágítással üzemeltetési probléma van, amiért az
MVM felel. Folyamatban van ennek megoldása. A kivitelező hozzáállása példás. A terület még
nincs átadva, ennek ellenére a lakosság már használja az új elemeket, engedély nélkül. A
kivitelező 5 év garanciát vállal az elvégzett munkákra.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért Magyar Tibor képviselő úrral, polgármester úr mindenképpen
egyeztessen Bánki András úrral, a tankerület vezetőjével.
Kovács István képviselő: Az ÁMK előtt egy vízvételi helyet is fel kellett volna szerelni.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Van ott egy tűzcsap, arról biztosított
a locsolás.
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Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés. Egyéb
kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését, és az ülést – 1645 órakor –
berekesztette.
K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Magyar Tibor
képviselő

dr. Szabados Éva
aljegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők
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Tarkó Gábor
képviselő

