Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. május 25. 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, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Krcsméri Tibor képviselő, Mitykó Zsolt társadalmi
kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős alpolgármester
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Zsigmond Mónika adóügyi csoportvezető, Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési
csoportvezető
Meghívottak: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője, Nagy Lajos Nagy Lajos r.
alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője, Zsótér Attila r. alezredes, a
Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka, Vetró Sándor a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőrség elnöke
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urat, jegyző urat, az aljegyző hölgyet, a meghívottakat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására, azzal a kiegészítéssel, hogy 13.
napirendként kéri megtárgyalni a 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított
építőanyagokról szóló előterjesztést, 14. napirendként a Magyar Lótenyésztők Országos
Szövetségének iroda iránti kérelmét, 15. napirendként a TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú
„Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás keretében “Mezőhegyes Csekonics parki
játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés” című pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést, 16. napirendként a József Attila ÁMK Óvoda Bölcsőde
intézményegységének működési engedély és alapító okirat módosítását, melyeket a tegnapi nap
során kiküldtek a testületi tagoknak elektronikus úton, 17. napirendként pedig az ülés előtt
kiosztott, a közvilágítás villamos energia ellátására érkezett ajánlatról szóló előterjesztést.
Tarkó Gábor és Magyar Tibor képviselő urak jelezték, hogy hivatalos elfoglaltságuk miatt nem
tudnak az ülés végéig jelen lenni. Javaslatot tett az ülés napirendjére:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
3) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4) A József Attila ÁMK Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központja 2021. évi szakmai
munkája eredményességének értékelése
5) 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
6) A József Attila ÁMK kérelme Forgács Sándorné ügyviteli dolgozó kinevezéséhez
7) A József Attila ÁMK tájékoztatása a Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
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8) A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4.
szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
9) A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
10) A TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű
pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása”
című pályázat benyújtása
11) 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
12) A VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat
keretében a Mezőhegyes 52. majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati
tulajdonú földutak útfelújításához saját forrás biztosítása
13) A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról II.
14) A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének iroda iránti kérelme
15) A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati
felhívás keretében “Mezőhegyes Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek
lakótelep közösségi környezet fejlesztés” című pályázat benyújtása
16) József Attila ÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységének működési engedély és
alapító okirat módosítása
17) Közvilágítás villamos energia ellátására érkezett ajánlatról
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
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 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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78/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 18/2022., 19/2022., 39/2022., 66/2022. Kt. sz. nyílt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Pap István Tibor polgármester: Köszönti Nagy Lajos rendőr alezredest, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság vezetőjét, és Zsótér Attila rendőr alezredest, a Mezőhegyesi Rendőrőrs
parancsnokát. Kéri, amennyiben van szóbeli kiegészítésük a beszámolót illetően, tegyék meg.
Nagy Lajos r. alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője: A statisztikai
esetszámok eredményes munkát mutatnak. A lakosság elégedett a közbiztonsággal, melynek
nagyon örül. Megköszöni az önkormányzat és a képviselő-testület segítségét, amelyet a
Rendőrkapitányság tevékenységéhez nyújt. A gyerekek számára sok ismeretbővítő programot
hoztak a településre, melyen a helyi gyermekek jó eredményeket értek el. Örül, hogy az ÁMK
teret ad a programoknak, melyek körét igyekszik fejleszteni.
Magyar Tibor képviselő: A középiskola diákjai is nagy sikert arattak a közlekedésbiztonsági
verseny megyei és az országos döntőjében. Köszöni, hogy van lehetőség csatlakozni ezekhez
az eseményekhez.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Kéri, hogy a hamarosan kezdődő címerező tábor ideje alatt
a szórakozóhelyek környékén fokozottan ellenőrizze a rendőrség a közbiztonságot.
Pap István Tibor polgármester: Megerősíti a kapitány úr által elmondottakat, az
önkormányzat és a Rendőrkapitányság között kiváló a kapcsolat. Az elmúlt 10 év mutatói
javuló tendenciát mutatnak, melyért köszönetet mond. A beszámolót a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a
bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Kéri az
újonnan kihelyezett közlekedési táblák jelzéseinek betartatását. A bizottság javasolja a
beszámoló elfogadását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányságnak a Mezőhegyes
Város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a beterjesztett tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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79/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság Mezőhegyes
Város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedéseiről szóló tájékoztatóját a beterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Pap István Tibor polgármester: Köszönti Vetró Sándor urat, a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőrség elnökét, és Kovács István képviselő urat, mint a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület tagját. Kéri, ha van a beszámolókkal kapcsolatosan szóbeli kiegészítésük,
tegyék meg.
Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke: Köszöni a képviselőtestületnek és a polgármester úrnak az eddig nyújtott támogatást. Az egyesület nagyon kicsi
költségvetéssel rendelkezik, küzdenek a létszámhiánnyal és az anyagi problémákkal is.
Kovács István képviselő, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagja: 2022.
május 22. napján délelőtt a Betérő Csárdában megtartott Polgárőr közgyűlésen a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület elnöke, Turcsán István dolgosnak, sikeresnek minősítette
az elmúlt évet. Felhívta a figyelmet, hogy akinek több szabadideje van, vállaljon több
szolgálatot, még akkor is, ha önkéntes feladatról van is szó, mert sok esetben nagyon nehéz
egy-egy rendezvény alkalmával 5-7 fős csapatot összeszervezni. A lakosság igényli a
polgárőrség jelenlétét a közterületeken. Sajnos mindkét játszótéren sok a rongálás, idősebb
gyerekek is használják az elemeket. Felmerült az igény, hogy legyen parkőr a játszótéren, de ez
ingyen nem vállalható. Megnőtt a fémhulladék felvásárlási ára, figyelni kell a lopásokra,
például a közlekedési jelzőtáblák esetében, ami veszélyes is.
Uj Zoltán képviselő: Sajnálja, hogy Turcsán István úr, a Mezőhegyes Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület elnöke ismét nem jelent meg az ülésen. Szeretné megköszöni az MSE
sporteseményeinek alkalmával nyújtott segítségüket és jelenlétüket.
Pap István Tibor polgármester: A beszámolókat a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszöni a
polgárőr egyesületek lelkiismeretes jelenlétét a településen és az iskolai rendezvényeken is.
Kéri, hogy a városi havilapban is adjon hírt mindkét polgárőr egyesület az éves munkájukról.
A bizottság elfogadásra javasolja mindkét polgárőr szervezet beszámolóját.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni minden polgárőr munkáját, a városban végzett
tevékenységüket. A köszönetet nem csak szóban, hanem anyagi támogatás formájában is
kinyilvánítja az önkormányzat.
Magyar Tibor képviselő: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság a 2022.
május 24.-i ülésén a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrséget 100.000, - Ft anyagi
támogatásban részesítette. A lakosság állampolgári kötelezettségként jelezze az illetékes szerv
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felé, ha balesetveszélyes helyzetet lát a városban, például, ha egy jelzőtábla kidőlt, vagy valaki
elvitte.
Kovács István képviselő, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagja: Ő azt
kéri, hogy a lakosság legyen türelemmel a különböző városi beruházások kivitelezésének
idejére.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a
beterjesztett tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
80/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség 2021. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatóját a beterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját a beterjesztett tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
81/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a beterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a beszámolóval
kapcsolatban, tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Kiemeli, hogy nagyon szimpatikus az a tény, hogy a bölcsődei
dolgozók nagy hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való kapcsolattartásra
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Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az anyag 41. oldalán olvasta, hogy rendszeresen köszöntik az
újszülötteket (babaköszöntő). Minden gyermek 10.000-10.000,- Ft ajándékutalványt kap,
melynek a beszerzéséről a családsegítők gondoskodnak. Ez az utalvány 2022. évben is
biztosított?
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: Igen, ezt a hagyományt folytatják az idei
évben is.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Bentlakásos idősek otthonára nagy szüksége lenne a
településnek. Kéri, hogy a jövőben közösen gondolkozzanak ezen a kérdésen.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért ezzel, és foglalkozott is a kérdéssel, hiszen nagy
igény lenne egy ilyen bentlakásos intézményre. Ennek megoldásaként a
Belügyminisztériumhoz fordult az önkormányzat a Gazdaságélénkítő program keretén belül,
de a projektötlet elutasításra került. Jelenleg nincs olyan forrás, amelynek keretén belül ez
megvalósulhatna, de folyamatosan keresik a megoldást.
Kovács István képviselő: Az Alapszolgáltatási Központban nőtt az ellátottak száma. A
munkavállalóknak nagy lett a munkaterhük? Ezzel a létszámmal el tudják látni megfelelően az
időseket?
Jeszenka Zoltánné az Alapszolgáltatási Központ intézményegység-vezetője: Igen, el tudják
látni, még ha nehezen is.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Úgy gondolja,
hogy bentlakásos intézmény megvalósítását az egyházak segítségével kellene megoldani. A
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolókat. A bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy
szomorúnak értékelik a lakosságszám csökkenését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a beszámolókkal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket,
észrevételeket. Mivel kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
82/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó
értékelés részét képező, a város 2021. évi bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló
beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal – fogadja el, és a 2022. évre
vonatkozó városi bűnmegelőzési programot hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
83/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes város bűnmegelőzési programjáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelés részét képező, a város 2021. évi
bűnmegelőzési programjának végrehajtásáról szóló beszámolót – a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal – elfogadja, és a 2022. évre vonatkozó városi bűnmegelőzési programot
jóváhagyja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A József Attila ÁMK Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központja
2021. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
Pap István Tibor polgármester: Az anyag az intézmény ellenőrzési jelentéséből (kettő darab
jelentés) és az intézmény szakmai beszámolójából áll. Az ellenőrzési dokumentáció
legfontosabb mondata, hogy a felettes szervek ellenőrzésük során adminisztrációs hibán kívül
hiányosságokat nem tapasztaltak. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Köszöni a József Attila ÁMK Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központjának munkáját. Az épület felújításával úgy gondolja, hogy minden tárgyi feltételt
megteremtett a testület, a humánerőforráson múlik a további munkavégzés.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért a képviselő úrral, a működési forrásokat a testület
megteremtette, illetve az épület felújítása okán az infrastrukturális háttér rendelkezésre áll. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Tarkó Gábor, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság mindhárom
beszámolót elfogadásra javasolja. Felhívja a figyelmet a közösségi szolgálat által nyújtott
lehetőségre, ha szükséges a táborok alkalmával az e fajta segítség, az iskola diákjai állnak
rendelkezésre.
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: Intézményvezetői feladatai ellátása óta
rengeteget tanult a szociális területről. Az intézményegységben határozott, kiegyensúlyozott
munka folyik, maximálisan elismeri a dolgozók hozzáállását a feladatokhoz.
Pap István Tibor polgármester: Elismeri és köszöni a dolgozók egész éves munkáját a maga,
a testület és a lakosság nevében is. Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
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Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál lefolytatott törvényességi
tapasztalatairól szóló beszámolót fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.

ellenőrzés

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:
84/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
Beszámoló a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál lefolytatott ellenőrzések
tapasztalatairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál lefolytatott törvényességi ellenőrzés
tapasztalatairól szóló beszámolót, mely a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés,
családsegítés szolgáltatásokra vonatkozó szakmai szabályok érvényesülésének, és törvényes
működésének az ellenőrzésére irányul, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. §-ában
meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat gyermekjóléti feladatait ellátó
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatának 2021. évi
tevékenysége törvényességi ellenőrzéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
85/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálata 2021. évi
tevékenységének ellenőrzéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat
gyermekjóléti feladatait ellátó Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ Család-és
Gyermekjóléti Szolgálatának 2021. évi tevékenysége törvényességi ellenőrzéséről szóló
beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját a
jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
86/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
Beszámoló a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi szakmai munkája
eredményességének értékeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi
szakmai munkájáról szóló beszámolóját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal
5. 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: A rendeletet legutóbb 2022. februárjában módosította a
testület. A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében három kisebb
hiányosságot jelzett a rendeletben. A bevezető rész logikai sorrendje nem volt megfelelő, kérték
megváltoztatni, a rendelet 3. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezését kérték, mert az
anyakönyv már nem papír alapú, nem kell a biztonságáról meggyőződni a házasságkötés
helyszínén, illetve kérték, hogy az anyakönyvvezetőnek 2022. februárjában megállapított nettó
10.000,-Ft díjazás kerüljön bruttósításra. Így lett bruttó 11.561,-Ft az összeg. A törvényességi
felügyeleti szakügyintéző a rendelet függelékére is tett észrevételt, de az aljegyzővel egyeztetve
arra jutottak, hogy az érintetlen maradhat. A jövőben a függelék helyett a rendelethez
közvetlenül nem kapcsolódó tárgykörben - pl. kisegítő személyzet díjazása - határozat hozatalát
javasolta. A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A
rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését, és javasolja a rendelet mögött szereplő
határozati javaslat határozattá emelését is.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel rendelet-tervezettel 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 rendelet-tervezetét emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
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8/2022.(V.26.) 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)
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazását, mely a
hivatali helyiségen belül és munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül és munkaidőn
kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzetet illeti
meg, és fejenként nettó 2.000,-Ft/alkalomban került megállapításra, a következő dolgozókra
terjessze ki: Dobos Ferencre, a József Attila ÁMK közalkalmazottjára, aki az anyakönyvi
események technikai és műszaki lebonyolításáért felel, és a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
takarítónőire, akik az események berendezéséért és előkészítéséért, valamint a helyszín rendbe
tételéért felelősek, 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:
87/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
Az anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az anyakönyvi események
lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazását - mely a hivatali helyiségen belül
és munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzetet illeti meg, és
fejenként nettó 2.000,-Ft/alkalomban került megállapításra -, a következő dolgozókra terjeszti
ki:
- Dobos Ferencre, a József Attila ÁMK közalkalmazottjára, aki az anyakönyvi
események technikai és műszaki lebonyolításáért felel,
- és a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal takarítónőire, akik az események
berendezéséért és előkészítéséért, valamint a helyszín rendbe tételéért felelősek.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A József Attila ÁMK kérelme Forgács Sándorné ügyviteli dolgozó
kinevezéséhez
Pap István Tibor polgármester: Verébné Sulyok Éva intézményvezető asszony a József Attila
Általános Művelődési Központ vagyonüzemeltetési kormányzati funkcióján ügyviteli dolgozó
munkakörben Scrob Istvánné nyugdíjba vonulása miatt megüresedő álláshely betöltéséről
tájékoztatta. A képviselő-testület a 245/2019. (XII.11.) kt. számú határozatában úgy határozott,
hogy jóváhagyása szükséges az üres álláshelyek betöltéséhez, ezért kéri a testület egyetértését
Forgács Sándorné közalkalmazotti jogviszonyba, ügyviteli dolgozó munkakörbe történő
kinevezéséhez, 2022. június 1. napjától. Bére a költségvetésbe betervezésre került. Kéri, akinek
kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: Forgács Sándorné csanádpalotai lakos,
így részére útiköltséget is fizetni kell. Nem azért esett rá a választás, mert csanádpalotai lakos,
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hanem mert nagyon jó szakembernek tartja, és korábban is dolgozott már ilyen munkakörben,
tehát számára nem újdonság a különböző számítógépes programok használata sem.
Magyar Tibor képviselő: A Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjára mezőhegyesi
fiatalember nyert felvételt. Nem talált az intézményvezető asszony helyi lakost erre a feladatra?
Ő nem ismeri a Forgács Sándornét, nem tud róla semmit.
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: Forgács Sándorné a Mezőhegyesi Román
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője.
Pap István Tibor polgármester: Több helyi lakos neve is felmerült a munkavállalók
keresésekor. Ő bízik az intézményvezető asszony döntésében, akinek igazából saját felelőssége,
hogy az elvégzendő munkára alkalmas embert válassza ki. Támogatja Forgács Sándorné
alkalmazását. Képviselő úr kritikáját magára vállalja abban a tekintetben, hogy az előterjesztés
mellé csatolhatta volna a jelentkező önéletrajzát.
Fekete Attila képviselő: A munkaszerződés tartalmaz három hónap próbaidőt. Ennyi idő alatt
fény derül Forgács Sándorné alkalmasságára.
Tarkó Gábor képviselő: Javasolja, hogy ezentúl a pályázó szakmai önéletrajza szerepjen az
anyagban.
Pap István Tibor polgármester: Megteheti a testület, hogy az önéletrajz ismerete nélkül nem
dönt ebben a kérdésben a mai ülésen, ebben az esetben jövő hétre rendkívüli ülést kell
összehívnia, tekintettel a június 1.-jei tervezett határidőre.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Verébné Sulyok Éva a munkáltatói jogkör gyakorlója. A
testületnek csak a hozzájárulását kell adnia a kinevezéshez, nem személyi kérdésben dönt.
Kovács István képviselő: Egyetért azzal, hogy minden esetben törekedni kell helyi lakos
alkalmazására, de javasolja, hogy a testület hagyja jóvá Forgács Sándorné kinevezését.
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: Kérte a fenntartó segítségét, hogy
javasoljanak helyi lakost. nem igazán találtak. Szakmai tudása miatt került Forgács Sándorné
kiválasztásra.
Magyar Tibor képviselő: A szakmai tudását nem kérdőjelezte meg a hölgynek, csak annyit
mondott, hogy nem ismeri. A jegyző úr mondta el a kulcsmondatot. A képviselő-testület csak
hozzájárul a kinevezéshez. Nem érti, hogy miért kellett ezt egyáltalán a testület elé hozni.
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület a 245/2019. (XII.11.) kt. sz.
határozatában úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város Önkormányzatánál és intézményeinél
az üres, vagy 2019. december 12. napját követően megüresedő álláshely csak a polgármester és
a képviselő-testület hozzájáruló döntése után tölthető be. A város legfőbb döntéshozó szerve a
képviselő-testület, épp ezért kerül minden személyi döntés is a testület elé.
Uj Zoltán képviselő: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetőjének döntésében bíznia
kell a testületnek. Valóban furcsa, hogy nem helyi lakos került kiválasztásra, de az
intézményvezető egyeztetett a vezetőséggel ebben a kérdésben. Javasolja, hogy hagyja jóvá a
testület Forgács Sándorné kinevezését.
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Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: Ő maga sem helyi lakos, mégis megbízott
benne és kinevezte őt a testület. Forgács Sándorné hatékonyan tevékenykedik a Román
Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként, és elkötelezettséget érez Mezőhegyes iránt.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a 245/2019. (XII.11.) kt. sz. határozatában biztosított jogkörében járuljon
hozzá ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Intézménynél
vagyonüzemeltetési kormányzati funkcióra, ügyviteli dolgozó munkakörben 2022. június 1.étől kezdődően Forgács Sándorné (6913 Csanádpalota, Szabadság u. 23.) kerüljön kinevezésre
közalkalmazotti jogviszonyba, bruttó 260.000,-Ft illetmény (a próbaidő letelte után 267.800,Ft) mellett, és kérje fel az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezés elkészítéséről,
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:
88/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
Forgács Sándorné 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. június 1.-étől kezdődően Forgács Sándorné (6913
Csanádpalota, Szabadság u. 23.) 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. május 31.
7. napirendi pont: A József Attila ÁMK tájékoztatása a Bölcsőde nyári
nyitvatartásáról
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: A módosítás oka, hogy a TOP Plusz
pályázat miatt szükséges a költözés alatt a gyermekfelügyelet logisztikája ezt indokolja meg.
Kéri, hogy a testület vegye tudomásul a módosult zárva tartási rendet.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
és az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a módosult időpont elfogadását.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a módosítás elfogadását.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület vegye
tudomásul, hogy a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsőde
Intézményegysége nyári zárva tartásának időpontja 2022. augusztus 1.-26-áig módosul,
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:
89/2022. (V.25.) Kt. sz. határozat
A József Attila ÁMK Bölcsőde intézményegységének nyári nyitva tartása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Mezőhegyesi József Attila
Általános Művelődési Központ Bölcsőde Intézményegysége nyári zárva tartásának időpontja
2022. augusztus 1.-26-áig módosul.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: értelemszerűen
8. napirendi pont: A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes,
Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés
közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztés igen részletes információkat tartalmaz,
melynek részét képezi az ajánlattételi felhívás, és a vállalkozási szerződés-tervezet is. A
közbeszerzés kiírásakor a Képviselő-testület a kivitelezésre elnyert bruttó 116. 822. 430,-Ft
összeget a keletkezett forráshiány miatt bruttó 3. 808. 013,-Ft összegben pótolja, mivel fedezet
nélkül nem indítható el a közbeszerzési eljárás. Kéri, akinek, kérdése, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását, és javasolja a háromtagú bírálóbizottság tagjainak
felkérését.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Örül ennek a fejlesztésnek, főleg a demográfiai adatok
ismeretében.
Pap István Tibor polgármester: Benne is felmerült a kérdés, hogy lehet az, hogy a
lakosságszám csökken, de a gyerekek elhelyezésére elegendő hely nem áll rendelkezésre?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az időskorúak száma csökken, de a születések száma évente 35
fő körül alakul, illetve a beköltözők általában több gyerekkel költöznek a városba.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A bölcsődei férőhelyekre is folyamatosan nő az igény.
Fekete Attila képviselő: A Ruisz Gyula utcai óvoda épülete nagyon rossz állapotban van.
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Uj Zoltán képviselő: Ha a bölcsődei férőhelyekre nő az igény, akkor teljesen logikus, hogy az
óvoda bővítésére is szükség van.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásnak az
előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívását fogadja el, a pályázaton elnyert bruttó
116.822.430,-Ft forrást az építőipari kivitelezés közbeszerzési eljárásának megindításához
szükséges mértékig bruttó 3.808.013,-Ft összegben egészítse ki az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartalékából, ezzel a kiegészítéssel a tervezői költségvetés fedezete, bruttó
120.630.443,-Ft-ban biztosított, 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:
90/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS12022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásnak az előterjesztés mellékletét képező
ajánlattételi felhívását elfogadja.
A pályázaton elnyert bruttó 116.822.430,-Ft forrást az építőipari kivitelezés közbeszerzési
eljárásának megindításához szükséges mértékig bruttó 3.808.013,-Ft összegben kiegészíti az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékából. Ezzel a kiegészítéssel a tervezői
költségvetés fedezete, bruttó 120.630.443,-Ft-ban biztosított.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület TOPPLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti
óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi
személyeket kérje fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak: Dr. Fodor András ügyvéd, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, és Karsai Sándor a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője, 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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91/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS12022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes,
Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés
közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Pap István Tibor polgármester: A pályázat nyert, bruttó 111.000.000, -Ft támogatásban
részesült az Irányító Hatóság részéről. Rendkívül bizonytalan gazdasági helyzetben történt meg
a pályázat benyújtása, az árak napról-napra változtak és változnak. A pályázaton elnyert bruttó
94.262.061,-Ft forrást az építőipari kivitelezés közbeszerzési eljárásának megindításához
szükséges mértékig bruttó 8.565.123,-Ft összegben kell kiegészítenie az önkormányzatnak a
2022. évi költségvetésének tartalékából. Kéri, akinek, kérdése, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását, és javasolja a háromtagú bírálóbizottság tagjainak
felkérését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti
bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásnak az
előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi felhívását fogadja el, a pályázaton elnyert bruttó
94.262.061-Ft forrást az építőipari kivitelezés közbeszerzési eljárásának megindításához
szükséges mértékig bruttó 8.565.123-Ft összegben egészítse ki az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartalékából, így ezzel a kiegészítéssel a tervezői költségvetés fedezete bruttó
102.827.184,-Ft-ban biztosított, 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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92/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS12022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásnak az előterjesztés mellékletét képező
ajánlattételi felhívását elfogadja.
A pályázaton elnyert bruttó 94.262.061-Ft forrást az építőipari kivitelezés közbeszerzési
eljárásának megindításához szükséges mértékig bruttó 8.565.123-Ft összegben kiegészíti az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékából.
Ezzel a kiegészítéssel a tervezői költségvetés fedezete bruttó 102.827.184-Ft-ban biztosított.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOPPLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti
bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi
személyeket kérje fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak: Dr. Fodor András ügyvéd, felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, és Karsai Sándor a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője, 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:
93/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS12022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése”
elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány
kialakítása” című pályázat benyújtása
Kovács István képviselő 15:18 órakor elhagyta az üléstermet. Távozása nem befolyásolta a
testület határozatképességét.
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Pap István Tibor polgármester: A projekt a célkitűzést két, egymással szorosan
összekapcsolódó elemmel kívánja elérni. Az egyik a Petőfi-sétány és a sétányon található Bazár
épület felújítása, valamint a Centrál épület előtti tér rendezése, a másik pedig a felújított elemek
új turisztikai tartalommal történő feltöltése. A két projektelem a vasútállomást és a Centrál
Éttermet köti össze, azaz a tömegközlekedéssel érkezők ezen az útvonalon érhetik el a műemlék
Kantár épületet, illetve a Ménesbirtok központ környékét. A projekt központi eleme a
megújított Bazár épület és Petőfi sétány új turisztikai funkcióval történő megtöltése. Ehhez a
rózsalugasos Petőfi-sétány szabadtéri kiállító térré válna, ahol modern szemléltető és bemutató
táblák segítéségével a város legfontosabb turisztikai elemeiről kaphatnak információt az
idelátogatók. A pályázati felhívás előírja, hogy a megvalósításhoz szükséges
humánerőforrásnak rendelkezésre kell állnia, illetve a szakmai tartalom kidolgozásában részt
kell, hogy vegyen egy turisztikai szakértő, továbbá legalább 5 évig alkalmazni kell 3 éves
turisztikai tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat. Ez ügyben már egyeztetett a
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület elnökével, amelynek Mezőhegyes is támogató
tagja éves tagdíjjal. Az Egyesület rendelkezik szakképzett, kellő tapasztalattal rendelkező
munkatárssal, turisztikai pályázati és üzemeltetési tapasztalatokkal is, így az önkormányzatnak
csak részmunkaidőben kell alkalmaznia a munkatársat, mely az 5 éves fenntartási kötelezettség
ideje alatt körülbelül 7-8 millió forint kiadással járhat. Javasolja, hogy a pályázat keretében
bruttó 100.529.492, -Ft támogatási kérelemmel forduljon a testület a pályázatot kiíró Irányító
Hatósághoz. Eddig ez a legbonyolultabb pályázat, de érdemes megpróbálni.
Kovács István képviselő 15:20 órakor visszatért az ülésterembe. (A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 8 fő)
Fekete Attila képviselő: Az önerő a felvázolt számok alapján nem éri a 10%-ot, amely igazán
kedvező.
Pap István Tibor polgármester: Igen, ezzel egyetért, viszont nagyon sok a pályázati feltétel,
amelynek 5 éves fenntartási kötelezettsége is van.
Tarkó Gábor képviselő: Javasolja, hogy a sétány felújításának vasúttörténeti jellege legyen,
és kapcsolódjon össze a MÁV által tervezett felújításokkal. Az attrakciók már adottak, mint
például a gőzmozdony, a fordítókorong, az E jelű sínek. Ezeket kellene bemutatni. A sétány
mellett futó kerítés is felújításra szorul. Fontos az együttműködés a MÁV-val, bár tisztában van
vele, hogy a pályázati összeg csak önkormányzati tulajdonra fordítható. A sétányon található
pizzéria tulajdonosával is egyeztetni kell az autóval történő behajtás megszüntetése miatt,
valamint a régi mozi homlokzata városképi szempontból is borzasztó állapotban van, fel kell
kérni a tulajdonost a rendbetételre. Javasolja, hogy a sétány kapja vissza a Batta Sándor nevet.
Pap István Tibor polgármester: Részben egyetért a Tarkó Gábor képviselő úr által
elhangzottakkal, de az a véleménye, hogy az információs tematikus sétánynak nem csak a
vasúttörténeti szerepet, hanem a települést is be kell mutatnia. A régi mozi épülete és a kerítés
nem az önkormányzat tulajdona, így korlátozott a mozgástér ebben a kérdésben. A MÁV
kiviteli tervei év végére készülnek el, sajnos nagyon lassan halad a megvalósítás. A pályázat
benyújtása után van idő a turisztikai tartalom kidolgozására, melyhez kéri Tarkó Gábor úr
segítségét is.
Tarkó Gábor képviselő: Az interaktív tartalom folyamatosan bővíthető. Javasolja, hogy az
önkormányzat nyújtson anyagi támogatást azoknak, akiknek műemléki jellegű épület van a
tulajdonában, hiszen ezek felújítása is fontos dolog.
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Van ilyen rendelete az önkormányzatnak, a testületnek kell erre
anyagi forrást biztosítania a költségvetésben.
Pap István Tibor polgármester: Kéri jegyző úrtól, hogy ezt a rendeletet továbbítsa a
képviselő-testület tagjainak. Az előterjesztést 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 pályázat benyújtását, és a határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati
felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása” című pályázat
benyújtásáról döntsön, a pályázat keretében bruttó 100.529.492-Ft támogatási kérelemmel
forduljon a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz, vegye tudomásul a pályázat támogatási
kérelmének benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a
Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Marosháti
Kistérség Turizmusáért Egyesülettel (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. fsz. 7.) kösse
meg a pályázat sikeres benyújtásához, kidolgozásához és majdani működtetéséhez szükséges
kereteket meghatározó együttműködési megállapodást, továbbá vegye tudomásul, hogy a
turisztikai létesítményeket legalább az 5 éves fenntartási ciklus alatt a pályázati feltételeknek
megfelelően üzemeltetni kell, és hatalmazza fel a polgármestert a pályázat benyújtásával,
valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
94/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati
felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása” című
pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi
turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus
turisztikai sétány kialakítása” című pályázat benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 100.529.492-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.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Marosháti Kistérség Turizmusáért
Egyesülettel (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. fsz. 7.) kösse meg a pályázat sikeres
benyújtásához, kidolgozásához és majdani működtetéséhez szükséges kereteket meghatározó
együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a turisztikai létesítményeket legalább az 5 éves
fenntartási ciklus alatt a pályázati feltételeknek megfelelően üzemeltetni kell.
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: A Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület elnöke jelezte
felé, hogy Tótkomlós városa kilépett az egyesületből, de az egyesület ettől függetlenül továbbra
is működik.
11. napirendi pont: 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Pap István Tibor polgármester: A települési önkormányzatnak kötelező a 118 fő hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére a nyári szünidei gyermekétkeztetést
biztosítani amennyiben igénylik, a további - így különösen a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek részére- 19 főnek pedig csak biztosíthatja. Az óvodás korú
gyermekek ingyenes nyári gyermekétkeztetése az óvodai ellátás keretében biztosított. A
nagykorú gyermekek nyári étkeztetése az elmúlt években sem került támogatásra. 2021. évben
15 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes képviselője
kérelmezte és kapta meg a nyári szünidei étkeztetést. Az Önkormányzat saját forrást biztosított
erre a célra: 220,000, -Ft-ot. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja biztosítani a 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést saját költségvetésből.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés b) pontja értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve az óvodás korúak és nagykorúak biztosítsa a 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést saját költségvetésből, az önkormányzat
2022. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére, 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:
95/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve az
óvodás korúak és nagykorúak - biztosítja a 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést saját
költségvetésből, az önkormányzat 2022. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont: A VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”
elnevezésű pályázat keretében a Mezőhegyes 52. majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585,
0213) önkormányzati tulajdonú földutak útfelújításához saját forrás biztosítás
Pap István Tibor polgármester: A VP6-7.2.1.1-21 számú, „Külterületi helyi közutak
fejlesztése” című pályázat pozitív elbírálásban részesült, azonban a pályázati hatóság felhívta a
figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján szükséges az önerő biztosításáról
szóló határozat kiegészítése. Az önerő 2,7 millió Ft-ról 2,5 millió Ft-ra csökkent. Kéri, akinek,
kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg. Kérdés, vélemény nem
volt. Az előterjesztést 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 határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület,
nyújtson be pályázatot a VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése”
elnevezésű felhívás keretében a Mezőhegyes 52. majori utak felújítása címmel, a Mezőhegyes
1531, 1568, 1585 és 0213 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú földutak felújítására, a projekt összes
költsége 43.099.477,- Ft, az elszámolható költsége a támogatási kérelemben 42.923.204,- Ft
illetve a támogatói okiratban 42.729.002,- Ft, a projekt teljes költségére vonatkozó
önkormányzati önerő a támogatási kérelemben 2.322.433,- Ft illetve a támogatói okiratban
2.506.932,- Ft, az igényelt támogatási összeg 40.777.044,- Ft, az útfelújításra elnyert bruttó
40.592.547-Ft támogatás mellett a megvalósításhoz szükséges bruttó 2.506.932,- Ft önerő
biztosítását vállalja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka terhére,
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:
96/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat
keretében a Mezőhegyes 52. majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati
tulajdonú földutak útfelújításához saját forrás biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-21 számú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű felhívás keretében a Mezőhegyes 52. majori
utak felújítása címmel, a Mezőhegyes 1531, 1568, 1585 és 0213 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú földutak felújítására.
A projekt összes költsége bruttó 43.099.477, - Ft, az elszámolható költsége a támogatási
kérelemben 42.923.204, - Ft, illetve a támogatói okiratban 42.729.002, - Ft, a projekt teljes
költségére vonatkozó önkormányzati önerő a támogatási kérelemben 2.322.433, - Ft illetve a
támogatói okiratban 2.506.932, - Ft. Az igényelt támogatási összeg 40.777.044, - Ft.
Az útfelújításra elnyert bruttó 40.592.547-Ft támogatás mellett a megvalósításhoz szükséges
bruttó 2.506.932, - Ft önerő biztosítását vállalja az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
céltartaléka terhére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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13. napirendi pont: A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított
építőanyagokról II.
Pap István Tibor polgármester: Szabó János Pál Kamaráspuszta majori lakos nyújtott be
kérelmet járdafelújításra. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja Szabó János Pál részére térítésmentesen építőanyag biztosítását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
lakossági járdaépítési akció keretében az alábbi lakosnak biztosítson térítésmentesen
építőanyagot az ingatlanja előtti közterületi járda felújításához: Szabó János Pál, MezőhegyesKamaráspuszta major 4-6/7.- 6,0 q cement, 4,5 m3 homokos kavics, a kérelmező az
építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosult és köteles felhasználni, és köteles az elkészült
szakaszt legkésőbb 2022. 07.31.-ig átadni a forgalomnak, és kérje fel Karancsi Norbert műszaki
ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt, és ellenőrizze a járdafelújítás határidőre
történő teljesítését, 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:
97/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról II.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosnak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanja előtti
közterületi járda felújításához:
- Szabó János Pál, Mezőhegyes-Kamaráspuszta major 4-6/7. – 6,0 q cement, 4,5 m3
homokos kavics;
A kérelmező az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosult és köteles felhasználni, és
köteles az elkészült szakaszt legkésőbb 2022.07.31.-ig átadni a forgalomnak.
Felkéri Karancsi Norbert műszaki ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt, és
ellenőrizze a járdafelújítás határidőre történő teljesítését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
14. napirendi pont: A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének iroda iránti
kérelme
Pap István Tibor polgármester: A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége
(továbbiakban: MLOSZ) Csongrád-Csanád – Békés megyei kihelyezett irodája Mezőhegyesen
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. „Zöld Terem” épületében végzi tevékenységét. A
Ménesbirtok kiemelt beruházása keretében felújítja az épületet, ezért a MLOSZ irodájának is
ki kell költöznie az épületből. A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetsége kérelmet nyújtott
be az Önkormányzathoz, melyben kérték, hogy részükre a felújítás idejére biztosítson az
Önkormányzat egy helyiséget. A kérelmező tájékoztatása szerint 2-3 héten belül el kell
hagyniuk a jelenleg használt helyiséget. Javasolja, hogy az MLOSZ részére, soron kívül,
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hatósági munkája ellátása érdekében, a felújítás idejére adja az önkormányzat térítésmentesen
használatba a Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 15. szám alatti ingatlant. Bízik benne, hogy a
felújítás után a szövetség vissza tud költözni a Ménesudvarba. A használat során felmerült
közüzemi költségeket a Szövetségnek kell megfizetni. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális
és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Egy hét múlva
történik meg a munkaterület átadása, és a tervek szerint 12 hónapig tart a felújítás. Aggályai
vannak az értékes ménes könyvek tárolása tekintetében. A bizottság javasolja a szövetség
részére az ingatlan térítésmentes használatát.
Pap István Tibor polgármester: A ménes könyvek tárolásának problémája nem a testület
kompetenciája. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel,
vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Magyar Lótenyésztők
Országos Szövetsége Csongrád-Csanád – Békés megyei kihelyezett irodája részére, az 5820 a
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 15. szám alatti 55 m2 alapterületű ingatlant (volt orvosi rendelő),
a Szövetség hatósági munkájának ellátása érdekében, soron kívül, térítésmentesen használatba
adja a „Zöld terem”-ben található irodájuk felújításának idejére, oly módon, hogy a közüzemi
költségeket a Szövetségnek kell megfizetnie, 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:
98/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
A Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének iroda iránti kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Magyar Lótenyésztők Országos
Szövetsége Csongrád-Csanád – Békés megyei kihelyezett irodája részére, az 5820 a
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 15. szám alatti 55 m2 alapterületű ingatlant (volt orvosi rendelő),
a Szövetség hatósági munkájának ellátása érdekében, soron kívül, térítésmentesen használatba
adja a „Zöld terem”-ben található irodájuk felújításának idejére. A közüzemi költségeket a
Szövetségnek kell megfizetnie.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Nem látta a részletes terveket. A felújítás után lesz olyan
helyiség, ahová a Szövetség irodája vissza tud költözni?
Tarkó Gábor képviselő: Az épületben rendezvénycsarnok lesz, úgy gondolja, ott nem lesz
irodahelyiség kialakítva. Esetleg máshol igyekeznek majd helyet találni nekik.
15. napirendi pont: A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések”
elnevezésű pályázati felhívás keretében “Mezőhegyes Csekonics parki játszótér
bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés” című pályázat
benyújtása
Tarkó Gábor és Magyar Tibor képviselők 15:43 órakor távoztak az ülésről. Távozásuk nem
befolyásolta a testület határozatképességét. A szavazásban részt vevő testületi tagok száma 6
főre csökkent.
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Pap István Tibor polgármester: A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések”
pályázati felhívásra „Komplex infrastrukturális fejlesztés Mezőhegyesen” címmel az
önkormányzat pályázatot nyújt be az Irányító Hatósághoz. Amint arról korábban tájékoztatta a
nyilvánosságot, ezen a pályázaton az Önkormányzat nyert, 366.628.879, -Ft összegben 100%os támogatásban részesült. Az Élhető települések című felhívás első pályázati időszakának
lezárása után egyes településeknek fennmaradó forrása keletkezett. Többek között Mezőhegyes
Önkormányzata sem tudott minden részlehetőséget kihasználni, mivel a felhívás „E”
főtevékenységi körében meghirdetett „barnamezős” területek felújítására biztosított keretre
objektív okok miatt nem tudott pályázni. Ennek a fennmaradó forrásnak a felhasználása
érdekében dönthet úgy az Önkormányzat, hogy az „Élhető települések” című felhívás második
szakaszában 2022. június 15-ig újabb pályázatot nyújt be. Mezőhegyes Városi Önkormányzat
fennmaradó felhasználható keretösszege 44.364.057, -Ft. A 2022. május 4-i rendkívüli ülésén
a testület elvi döntést hozott arról, hogy a korábbi pályázatban a „B” főtevékenységben szereplő
Csekonics park játszótéri elemeit fejleszti tovább színvonalasabb, igényesebb újfajta akácfa
elemekkel. A minőségi csere becsült összege bruttó 16,6 millió Ft többletköltséget okozna a
fejlesztési forrás terhére. Azzal, hogy lehetőség nyílik újabb pályázati forrás bevonására, a
pályázat nyertessége esetén ez az önerő kiváltható. A fennmaradó forrás lehetőséget biztosít
arra is, hogy a „C” Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési
fejlesztések főtevékenységek részterületre is újabb pályázat kerüljön benyújtásra. Ennek
keretében a Gluzek lakótelepen fel lehet újítani a járdák közel felét, padokat, hulladékgyűjtőket
lehet telepíteni és egyes részeken parkosítást is meg tud valósítani az önkormányzat.
Kéri, akinek, kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg. A lakosság
jelezte a Zala György lakótelep egyes járdaszakaszainak problémáját is, de ez a forrás nem
elegendő a felújításra. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak viszont kötelessége valamilyen
mértékű forrást biztosítania erre, hiszen a másik két lakótelepen felújításra kerülnek a járdák.
Fekete Attila képviselő: A lakótelepek környékén parkoló építésre is nyílik lehetőség ebből a
pályázati összegből?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A pályázati kiírásban is szerepel a
közösségi környezet fejlesztése kifejezés. Ennek fogalmába a parkoló építés nem fér bele, mert
az zöldfelületet vesz el.
Pap István Tibor polgármester: A Templom utcai üzletek tulajdonosai is jelezték felé, hogy
a Gluzek Gyula lakótelep és az üzletek előtt kevés a parkoló. Megvizsgálja a műszaki csoport
mindenesetre, hogy ilyen jellegű pályázati kiírás esetén hol lehetne parkoló építést eszközölni.
Uj Zoltán képviselő: Elhiszi az üzlet tulajdonosok felvetését, de a butiksor előtti parkoló szinte
mindig üres. Valóban át kell gondolni a parkoló építés lehetőségét, de annak helyét inkább a
volt magtár környékén tudja elképzelni.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Zöldterület terhére való szilárd
burkolatú parkoló építése nagyon kényes kérdés, melyet jogszabály is szabályoz. A
településrendezési terv előírja, hogy mekkora területnek kell zöldterületnek maradnia, melyet a
hatóságok is vizsgálnak. A rendezési terv felülvizsgálatakor kell jelezni az ilyen jellegű
igényeket.
Pap István Tibor polgármester: A projektoron bemutatja a Csekonics park játszótéri
elemeinek elhelyezési tervét, mely egy kisebb átdolgozáson esett át. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a pályázat benyújtását, a határozati javaslat határozattá
emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás
keretében “Mezőhegyes Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi
környezet fejlesztés” című pályázatot nyújtsa be, a pályázat keretében bruttó 44.364.057-Ft
összegű támogatási kérelemmel forduljon a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz, és hatalmazza
fel a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató
okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
99/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívás
keretében “Mezőhegyes Csekonics parki játszótér bővítés és Gluzek lakótelep közösségi
környezet fejlesztés” című pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.2.1-21-BS1 kódszámú „Élhető
települések” elnevezésű pályázati felhívás keretében “Mezőhegyes Csekonics parki játszótér
bővítés és Gluzek lakótelep közösségi környezet fejlesztés” című pályázat benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 44.364.057-Ft összegű támogatási kérelemmel fordul a
pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
16. napirendi pont: A József Attila ÁMK Óvoda Bölcsőde intézményegységének
működési engedély és alapító okirat módosítása
Pap István Tibor polgármester: A 7.- 9. napirendnél tárgyaltak már az óvoda és bölcsőde
átköltöztetéséről. A bölcsőde telephelye a Kozma Ferenc utca 10. szám alá kerül át, ahogyan a
2. és 3. számú óvodai telephelyek is változnak, ezért a működési engedélyt erre a címre kell
megkérni a Békés Megyei Kormányhivataltól. Változik ezáltal az alapító okirat tartalma is.
Javasolja a működési engedély módosítását. Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért az előbbi javaslattal, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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100/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi József Attila ÁMK Óvoda-Bölcsőde intézményegység működési
engedélyeinek módosítása
I.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-2.1.1-21BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás”
elnevezésű pályázat végrehajtása érdekében a József Attila ÁMK Óvoda-Bölcsőde
intézményegység Bölcsőde telephelyét a felújítási munkák befejezéséig módosítja, 5820
Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 10. számra, és ennek okán a testület hozzájárul a jelenlegi
működési engedély módosításához.
A testület engedélyezi határozott időre a gyermekek ellátását biztosító telephely címének
megváltozását, és a kijelölt ellátási hely használatához megteremti a működtetési feltételeket.
A testület felhatalmazza a polgármestert az engedély kiadásához szükséges iratok, kérelmek,
nyilatkozatok aláírására, benyújtására az illetékes kormányhivatalhoz és hatóságokhoz.
II.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul, hogy a József
Attila ÁMK Óvoda-Bölcsőde intézményegység 2. számú Óvodai Telephelye a TOP-PLUSZ3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés”
elnevezésű pályázatban történő felújítása idejére átköltözzön másik telephelyre az alábbiak
szerint:
a Katica csoport a Mezőhegyes Hild János u. 19. szám alá,
a Nyuszi Gyermek csoport a már működő 1. számú Óvodai telephelyre, a Mezőhegyes
Kozma F. u. 17. szám alá.
A testület ennek okán hozzájárul az alapító okirat módosításához.
A testület engedélyezi határozott időre a gyermekek ellátását biztosító telephely címének
megváltozását, és a kijelölt ellátási hely használatához megteremti a működtetési feltételeket.
A testület felhatalmazza a polgármestert az engedély kiadásához szükséges iratok, kérelmek,
nyilatkozatok aláírására, benyújtására az illetékes kormányhivatalhoz és hatóságokhoz.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. május 31.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a József Attila
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosításával kapcsolatban, tegye meg.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja alapító
okiratának módosítását a beterjesztett tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
101/2022. (V.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
alapító okiratának módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja alapító okiratát 2022. június 1.jével - de legkorábban a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától - az alábbiak
szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1.2.2. telephelye(i):

1
2
3
4
5
6
7
8

telephely megnevezése
Bölcsőde
1 számú Óvoda
2 számú Óvoda
3 számú Óvoda
Étkeztetés
Vendégház
Közművelődés, városi könyvtár, iskola
Alapszolgáltatási Központ

telephely címe
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17.
5820 Mezőhegyes, Hild János utca 19.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca. 10.
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
5820 Mezőhegyes, Kossuth Lajos utca 20.

2. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
munkarend maximális
alapfeladat
megjelölés gyermek-,
feladatellátási hely megnevezése
megnevezése
e
tanulólétszám
1 számú Óvoda (5820
1 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca óvodai nevelés
…
75
17.)
a többi
gyermekkel,
1 számú Óvoda (5820
tanulóval együtt
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca nevelhető, sajátos
…
…
17.)
nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése
2 számú Óvoda (5820
2
óvodai nevelés
…
25
Mezőhegyes, Hild János utca 19.)
a többi
gyermekkel,
tanulóval együtt
2 számú Óvoda (5820
nevelhető, sajátos
…
…
Mezőhegyes, Hild János utca 19.)
nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése
3 számú Óvoda (5820
3 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca óvodai nevelés
…
25
10.)
a többi
gyermekkel,
3 számú Óvoda (5820
tanulóval együtt
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca nevelhető, sajátos
…
…
10.)
nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése
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4

Bölcsőde (5820 Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 10.)

szociális

…

3. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
vagyon feletti
helyrajzi
rendelkezés
száma
joga vagy a
vagyon
használati joga
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
721
Üzemeltetés,
1
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
863/1
Üzemeltetés,
2
utca 10.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Hild János utca
28/13
Üzemeltetés,
3
19.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
736
Üzemeltetés,
4
utca 17.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
3
Üzemeltetés,
5
utca 22.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
863/1
Üzemeltetés,
6
utca 10.
kezelés
5820 Mezőhegyes, Kossuth Lajos
743/1
Üzemeltetés,
7 utca 20.
kezelés

10

az ingatlan
funkciója, célja

Közművelődés
és könyvtár
Bölcsőde
Óvoda
Óvoda
Étkeztetés
Óvoda
Szociális
intézmény

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van a József Attila
Általános Művelődési Központja módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratával kapcsolatban, tegye meg. Mivel kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központja alapító okiratát (módosításokkal egységes szerkezetben) a beterjesztett
tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
102/2022. (V.25.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
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és (3) bekezdése alapján a(z) Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központja alapító okiratát a következők szerint adja ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
3.1.

3.2.

1
2
3
4
5
6
7
8

A költségvetési szerv
3.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központja
3.1.2. rövidített neve: József Attila Általános Művelődési Központ
A költségvetési szerv
3.2.1. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
3.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
telephely címe
Bölcsőde
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.
1 számú Óvoda
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17.
2 számú Óvoda
5820 Mezőhegyes, Hild János utca 19.
3 számú Óvoda
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 10.
Étkeztetés
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
Vendégház
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca. 10.
Közművelődés, városi könyvtár, iskola
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Alapszolgáltatási Központ
5820 Mezőhegyes, Kossuth Lajos utca 20.
4. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

4.1.
4.2.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.10.15.
A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
4.2.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
4.2.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.

4.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 22.
Képviselőtestületének Centrál Élelmezési
és Szolgáltató Központja
Mezőhegyes Város képviselőtestületének
5820 Mezőhegyes, Kossuth Lajos utca
Alapszolgáltatási Központja
20.

1
2

5. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
A költségvetési szerv irányító szervének
5.1.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő testülete
5.1.2. székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
5.2. A költségvetési szerv fenntartójának
5.2.1. megnevezése: Mezőhegyes Városi Önkormányzat
5.2.2. székhelye:5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.
5.1.
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6. A költségvetési szerv tevékenysége
6.1. A költségvetési szerv közfeladata: A költségvetési szerv ellátja az óvodai nevelés, ellátást;

bölcsődei ellátást, könyvtári szolgáltatás nyújtását, közművelődést, gyermek és
közétkeztetést. A költségvetési szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény alapján ellátja a nappali szociális és gyermekjóléti feladatokat, házi
segítségnyújtást, szociális étkeztetést.
6.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 851020
Óvodai nevelés
6.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodai nevelés, mely tartalmazza az óvodai
neveléssel integrálható sajátos nevelési igényű gyermek ellátását, sérülés specifikum
szerint testi fogyatékos (mozgáskorlátozott), gyengén látó, enyhe fokban hallássérült,
enyhe értelmi fogyatékos, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartás-szabályozás zavarral) küzdő gyermekek ellátását is; a bölcsődei ellátás;
a könyvtári szolgáltatások nyújtása, közművelődés; a gyermek és közétkeztetés. Az
Önkormányzat számára kötelező feladatként megjelölt család és gyermekjóléti
szolgáltatásokat, törvényi kötelezettség alapján szociális alapszolgáltatásokat nyújt
(szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása)
6.4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
013350
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
074032
Ifjúság-egészségügyi gondozás
082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044
Könyvtári szolgáltatások
082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése
091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031
Idősek nappali ellátása
104012
Gyermekek átmeneti ellátása
104030
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet
vagy alternatív napközbeni ellátás útján
104031
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
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18
19
20
21

104037
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051
Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052
Házi segítségnyújtás
6.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Mezőhegyes Város közigazgatási
területe
7. A költségvetési szerv szervezete és működése
7.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
20. § (1) bek. e) pontja és (5) bekezdése, valamint a 67. § (1) bekezdése és a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Korm. rendelet 21/A. §-a alapján: – pályázat alapján – Mezőhegyes Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete határozott időre, 5 évre nevezi ki.
Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója: a polgármester

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony
Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992 évi XXXIII.
1
tv.
megbízási jogviszony
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
2
törvény
közfoglalkoztatási
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
3 jogviszony
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI törvény

7.2.

8. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
A köznevelési intézmény
8.1.1. típusa: Többcélú intézmény- általános művelődési központ
8.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi
gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelése
8.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény gazdálkodási
feladatait a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal (5820 Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 22.) látja el
8.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
munkarend maximális
alapfeladat
feladatellátási hely megnevezése
megjelölés gyermek-,
megnevezése
e
tanulólétszám
1 számú Óvoda (5820
1 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca óvodai nevelés
…
75
17.)
a többi
1 számú Óvoda (5820
gyermekkel,
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca tanulóval együtt
…
…
17.)
nevelhető, sajátos
nevelési igényű
8.1.
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gyermekek óvodai
nevelése
2

3

4

8.3.

1
2
3
4
5
6
7

2 számú Óvoda (5820
Mezőhegyes, Hild János utca 19.)

óvodai nevelés

…

25

2 számú Óvoda (5820
Mezőhegyes, Hild János utca 19.)

a többi
gyermekkel,
tanulóval együtt
nevelhető, sajátos
nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése

…

…

3 számú Óvoda (5820
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
10.)

óvodai nevelés

…

25

3 számú Óvoda (5820
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
10.)

a többi
gyermekkel,
tanulóval együtt
nevelhető, sajátos
nevelési igényű
gyermekek óvodai
nevelése

…

…

szociális

…

10

Bölcsőde (5820 Mezőhegyes,
Kozma Ferenc utca 10.)

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
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5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 10.
5820 Mezőhegyes, Hild János utca
19.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 17.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 22.
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc
utca 10.
5820 Mezőhegyes, Kossuth Lajos
utca 20.

863/1
28/13
736
3
863/1
743/1

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
vagyon
használati joga
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés
Üzemeltetés,
kezelés

Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
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az ingatlan
funkciója, célja

Közművelődés
és könyvtár
Bölcsőde
Óvoda
Óvoda
Étkeztetés
Óvoda
Szociális
intézmény

17. napirendi pont: Közvilágítás villamos energia ellátására érkezett ajánlatról
Pap István Tibor polgármester: Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., mint a jelenlegi
szolgáltató villamos energia árajánlattal kereste meg Önkormányzatot. A közvilágítás villamos
energia felhasználására 2 éves időtartamra 82,72 Ft/kWh szerződéses árat ajánlott. A jelenlegi
szerződés 2022. december 31-éig érvényes, a szabadpiacon vételezett energia ára jelenleg 45,13
Ft/kWh. A mostani ajánlat majdnem kétszerese a tavalyinak. Az MVM Next Zrt. honlapján
közzétett tájékoztató alapján közvilágítás energia ellátása esetén egyetemes szolgáltatásra
jogosult az önkormányzat, tájékoztatást kért a szolgáltatótól, hogy lehet szabadpiaci beszerzés
helyett egyetemes szolgáltatásba kerülni. Azt a választ kapta, hogy a szerződés határozott idejű,
tehát 2023.01.01-el szabadon szerződhetnek másik kereskedővel vagy visszamehetnek
egyetemes szolgáltatásba, melynek egységára jelenleg 30,69 Ft/kWh. Javasolja, hogy
2023.01.01-től a közvilágítás ellátására egyetemes szolgáltatás keretében szerezze be az
önkormányzat a szükséges villamos energiát. Kéri, akinek, kérdése, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
Uj Zoltán képviselő: A vállalkozásának ajánlott 90 Ft/kWh árat ő sem fogadta el, mert teljesen
bizonytalan, hogy változik az ár, és ezzel 2 évre ő is bebetonozná magát erre az árra. Szerinte
több már nem lesz, de csökkenhet az ár.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az állam mindig az egyetemes szolgáltatók mögé áll.
Valószínű, hogy az elkövetkezendő 4-5 év nem a piaci alapú nyereségről szól majd. Javasolja
az egyetemes szolgáltatásba történő áttérést.
Pap István Tibor polgármester: Az egyetemes szolgáltatás díja is nőhet, de még így is jóval
alacsonyabb lesz, mint a piaci ár. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a közvilágítás villamos energia ellátására ajánlott, 2
éves időtartamra szóló 82,72 Ft/kWh szerződéses árat ne fogadja el, 2023.01.01-től a
közvilágítás ellátására egyetemes szolgáltatás keretében szerezze be a szükséges villamos
energiát, melynek egységára jelenleg 30,69 Ft/kWh, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az
egyetemes szolgáltatásba való áttérést kezdeményezze és a szükséges dokumentumokat aláírja,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
103/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
Közvilágítás villamos energia ellátására érkezett ajánlatról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a közvilágítás villamos energia
ellátására ajánlott, 2 éves időtartamra szóló 82,72 Ft/kWh szerződéses árat nem fogadja el,
2023.01.01-től a közvilágítás ellátására egyetemes szolgáltatás keretében kívánja beszerezni a
szükséges villamos energiát. Az egyetemes szolgáltatás egységára jelenleg 30,69 Ft/kWh.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyetemes szolgáltatásba való áttérést kezdeményezze
és a szükséges dokumentumokat aláírja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. december 31.
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Bejelentések
1. Köztartozásmentes adózói bázis állapota
Pap István Tibor polgármester: Az elmúlt időszakban egy alpolgármester és egy bizottsági
tag került ki a köztartozásmentes adózói bázisból késői befizetés miatt, tartozásukat rendezték,
kérték újrafelvételüket és vissza is kerültek a bázisba 2022. május 11.-én.
2. „Békés Megyéért Kitüntető Díj” odaítélése
Pap István Tibor polgármester: Múlt ülésen már tájékoztatta a képviselőket, hogy
megkereste Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Kérte, hogy
amennyiben a testület szeretne javaslatot tenni a Békés Megyéért kitüntető díjra, azt 2022.
május 31-ig tegye meg. Kéri még egyszer, akinek van javaslata, az jelezze ezen határidőig.
A következő ülés időpontja: 2022. június 29.
A munkaterv szerinti napirend:
1) A képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve
2) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés.
3. Egyéb
Kovács István képviselő: Több, a lakosság által hozzá intézett kérdést szeretne feltenni.
Néhány utcában fákat mértek fel, a lakók szeretnék tudni, hogy mi ennek a célja?
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület többször tárgyalt és döntött is a városi
zöldfelület kezelési stratégia elkészítéséről. A TOP-os pályázatok miatt is szükséges a város
zöldfelületinek és teljes faállományának felmérése. A fák felmérése ennek a tanulmánynak a
részét képezi. Ezek nagyon fontos dokumentumok ahhoz, hogy egy pályázat pozitív
elbírálásban részesüljön. A szakemberek nagyon komoly, megalapozó szakmai munkát
végeznek. Szeretné nyomatékosan kihangsúlyozni, hogy a városban a fák nyesése, vágása
mindig megalapozott módon történik, jegyzői engedélyhez kötött.
Kovács István képviselő: A játszótéri elemek közül pár darab felújításra szorul. Kinek a
feladata ez?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A körhinta javítása megtörtént, a mérleghinta javítása
folyamatban van.
Kovács István képviselő: Miért ilyen lassú és nehézkes az ingatlanok előtti fanyesedék
elszállítása?
Szentmihályi Ferenc jegyző: A fanyesedéket akkor tudja az önkormányzat elszállítani, ha a
DAREH Zrt. konténert biztosít ehhez. A parkgondozói létszám kevés ahhoz, hogy a város
zöldfelületét és a fanyesedék szállítását is zökkentőmentesen el tudják látni. Sok a munka.
Kovács István képviselő: A Kórház utcán kidőlt egy fa. Ki az ingatlan tulajdonosa?
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Pap István Tibor polgármester: Ezt nem lehet így megmondani, és nem is feltétlen képviselőtestületi ülés témája. Ki kell menni a helyszínre ahhoz, hogy erre választ tudjon adni.
Kovács István képviselő: Az extrém pálya burkolata ismét rossz állapotban van, pedig a
tavalyi évben sok pénzt áldozott a felújítására az önkormányzat. Van egy figyelmeztető tábla,
mely szerint az extrém pályát 14 éven aluliak nem használhatják, mellyel a fiatalok nem értenek
egyet.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szakemberek állapították meg, hogy milyen korosztály
használhatja az extrém pályát.
Pap István Tibor polgármester: Az extrém pálya folyamatosan felújításra kerül, és állandóan
tönkremegy, ez egy szélmalomharc. Az állagmegóvás azoknak a feladata, akik használják.
Hozzá is érkezett észrevétel ezzel kapcsolatban, de úgy tudja, hogy egy helyi vállalkozó
felajánlotta, hogy saját forrásából felújítja.
Kovács István képviselő: A napokban mentőt kellett hívni egy Ómezőhegyes majori lakóhoz,
de a mentő házszámok hiányában nagyon későn találta meg a segítséget kérőt. Kéri, hogy
gondolja át a testület, egyeztetve a Ménesbirtokkal, hogyan lehetne ezt a problémát megoldani.
Fekete Attila képviselő: A Május 1. téren is bonyolult a házszámozás. Valóban nehéz ott
tájékozódni.
Pap István Tibor polgármester: A felvetés jogos, megnézi, hogy mit tud tenni a probléma
megoldására.
Uj Zoltán képviselő: A tulajdonviszonyok sem teljesen egyértelműek Ómezőhegyesen. Ha az
épület előtt lenne egy tábla, amely az épület blokkok számát tartalmazza, már előrelépés lenne.
Pap István Tibor polgármester: Felhívja azonban a figyelmet, hogy az illegálisan épített
épületek nem szerepelnek a földhivatali nyilvántartásban.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ilyen táblát csak a műút mellett érdemes kihelyezni, hiszen a
major hátsó részét gépjárművel nem is lehet megközelíteni.
Kovács István képviselő: A volt cukorgyár udvarán hatalmas a gaz. Kéri, hogy az
önkormányzat szólítsa fel tulajdonost a terület rendbetételére. A közterületi padok állapota
néhány helyen rossz, felújításra szorulnak. A Molnár C. Pál lakótelep lakói panaszkodnak arra,
hogy az épület közvetlen közelében lévő fa nagyon árnyékol, nem jut fény a lakásba. A
félreértések elkerülése végett, nem azt akarják a lakók, hogy a fa legyen kivágva, de kérik, hogy
találjanak megoldást a problémára.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Minden évben metszésre kerülnek azoknak a fáknak az ágai,
amelyek közel vannak az épület falához, ez ebben az évben is megtörtént már. A metszést
szakember végzi, emelőkosaras autóról, melynek bérleti díja több százezer forint. A fát azért
megcsonkítani nem lehet, mert a lakásban sötét van, ezt jogszabály is tiltja.
Fekete Attila képviselő: Van olyan jogszabály, amely kimondja, hogy mekkora
védőtávolságot kell betartani faültetés esetén? Mert a televízió paraboláját is takarhatja az ág,

34

melynek következtében sem televíziót nézni, sem internetet használni nem lehet. Látott olyan
ágat, amely valóban közel van az épülethez.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy egy használt állapotú emelőkosaras autó beszerzésén
gondolkozzon el a testület, mely igény esetén akár bérbe is adható. Nagy a városban a kezelendő
zöld terület, így lenne létjogosultsága a beszerzésének.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Szeretné bejelenteni, hogy a Város-és Környezetvédő
Egyesület bejutott a 2022-es Civil Díj gálára, mely díjra 9 kategóriában lehetett pályázni Az
Egyesület a Legjobb helyi kezdeményezés kategóriában az Élő adventi kalendárium
programjával bejutott a döntőbe. A rendezvényen az egyesületet és a várost Szügyiné Kassai
Henrietta, Megyesiné Bányai Ágnes és Kerekesné Pap Ildikó képviselte. Köszöni az egyesület
áldozatos munkáját.
Pap István Tibor polgármester: Gratulál a Város-és Környezetvédő Egyesületnek és köszöni
munkájukat. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérte: Fekete Attila és Uj Zoltán képviselőket.
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 – 1635 órakor – berekesztette.
K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Fekete Attila
képviselő

Szentmihályi Ferenc
jegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők
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Uj Zoltán
képviselő

