Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. június 29. napján – 1405 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző
Meghívottak: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője, Mitykó Zsolt társadalmi
kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős alpolgármester
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urakat, jegyző urat, az aljegyző hölgyet, a meghívottakat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait.
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Fekete
Attila és Hegedűs Béla Tibor képviselők bejelentették távolmaradásukat. Javaslatot tett az ülés
napirendjére:
1) A képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve
2) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről
3) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
5) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) A József Attila ÁMK személyi kérelmei
7) A Szent György Plébánia kérelme
8) A TOP-Plusz pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
fedezetbiztosításáról
9) Közösségi Beavatkozási Terv módosítása
10) A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról III.
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
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Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal,
hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja
el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
107/2022.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 48/2022., 67/2022., 76/2022., 88/2022. Kt. sz. nyílt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: A Képviselő-testületi ülés előtt mondott köszönetet a testületi
és bizottsági tagok, valamint a lakosság nevében az egészségügyi ellátó rendszerben dolgozó
szakembereknek Semmelweis-nap alkalmából, illetve mindazok felé közvetíti a jókívánságát,
akik az év minden napján a településünkön, illetve a térségben fejtik ki áldozatos munkájukat.
1. napirendi pont: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkaterve
Pap István Tibor polgármester: Az Mötv. értelmében a testületnek egy évben legalább hat
alkalommal, Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet értelmében évente 10
alkalommal kell üléseznie. A mai ülés a 15. 2022. évben. Összességében elmondható, hogy
nagyon aktív a testületi munka. A 2022. II. félévi munkaterv további négy rendes ülés
időpontját és napirendjét tartalmazza szeptembertől kezdődően, de indokolt esetben rendkívüli
ülést fog összehívni a nyár folyamán. Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a munkatervvel
kapcsolatban, tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Kéri, hogy az Alföldvíz Zrt. az október 26.-i ülésen arról is
számoljon be, hogy hogyan kívánja megoldani a panellakásokban a vízmérők átírásával
kapcsolatban fennálló problémát.
Kovács István képviselő: A Mozgó ABC kisbusza egy baleset következtében
használhatatlanná vált, ezért kéri, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat még nagyobb figyelmet
fordítson a majorban élő lakosság élelmiszerellátására.
Pap István Tibor polgármester: Mindkét észrevételt jelezni fogja az illetékeseknek. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a 2022. II. félévi munkaterv elfogadását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően fogadja el a
Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervét, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
108/2022. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkaterve
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 14 óra. A Képviselő-testület a 2022. II. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2022. szeptember 28. szerda
1) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2022. október 26. szerda
1) Az Alföldvíz Zrt. beszámolója 2021.-2022. évi tevékenységéről, az átalakulás
folyamatairól és az új szennyvíztelep működésének tapasztalatairól
Előadó: Szeverényi György vezérigazgató
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
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3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
5) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2022. évi tevékenységükről
Előadók: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2022. november 30. szerda
1) A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium beszámolója 2021.-2022. évi
tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
Előadó: Tarkó Gábor igazgató
Véleményezi: Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
2) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város lakosságának
egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2022. december 14. szerda
1) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Boros István és Csete András (helyettes) tanyagondnokok beszámolója
Előadói: Pap István Tibor polgármester és Hanczik Tibor, Boros István, Csete András
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2022. év
Előadó: Pap István Tibor, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterve
Előadó: Pap István Tibor, polgármester
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Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása 2022. évi tevékenységéről, a város rendezési
tervének hatályosulásáról
Előadó: Katona András városi főépítész
Véleményezi: Valamennyi bizottság
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
jelenlegi helyzetéről
Pap István Tibor polgármester: Tarkó Gábor képviselő úr, az Értéktár Bizottság elnöke 2022.
június 24. napján elküldte beszámolóját minden képviselőnek. Kéri, amennyiben van szóbeli
kiegészítése a tájékoztatóval kapcsolatban, tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő, a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottság elnöke:
Elnézést kér, hogy a beszámolóját késve küldte el. Ha bárkinek kérdése van, örömmel válaszol.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és
Sport Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: Az ülésen egy kérdés merült fel, mégpedig az, hogy a Helytörténeti Gyűjteményben
található tárgyak tulajdoni viszonyai rendezve lettek-e és a leltár aktualizálása megtörtént-e
már? A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta.
Tarkó Gábor képviselő, a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottság elnöke: Bár a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságnak nem kellett véleményeznie, de megtárgyalta a
tájékoztatót, és javasolta elfogadásra. Van némi lemaradás, de igyekeznek rendbe tenni a leltárt.
Leltárkönyv rendelkezésre áll, és vezetik is. A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, és várja a
látogatókat. Az a feladat még hátra van, hogy a leltári számokat a tárgyakra is ráírják.
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
fogadja el a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről szóló
tájékoztatót, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
109/2022.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi
helyzetéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
jelenlegi helyzetéről szóló, Tarkó Gábor elnök által előterjesztett tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont: A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: A Képviselő-testület 2015. novemberében alkotta meg a
közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet megalkotása óta
eltelt időben bizonyos kamerákat át kellett helyezni vagy más irányba kellett átállítani, azok
megfelelőbb kihasználtsága, a város fontos közterületeinek jobb átláthatósága érdekében.
Emellett a testület a korábbi 12 kamerából álló rendszer bővítése mellett döntött, így 11 új
kamera, összesen 23 darab kamera lett kihelyezve belterületre. Miután a kibővített
kamerarendszer elkészült, jelen rendeletmódosítás tartalmazza a régi és új kamerák telepítési
helyét és az általuk megfigyelt területet, valamint a 47. majorban felszerelt hat darab kamerát
is. Mezőhegyesen a 2 évvel ezelőtti állapothoz képest 12 kamerával szemben jelenleg 29
közterület figyelő kamera működik. 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 jogszabály
által előírt „kamerával megfigyelt terület” tábla kihelyezésének fontossága került szóba a
bizottsági ülésen. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Igen, a jogszabály előírja a tábla kihelyezési kötelezettséget,
melyet úgy oldottak meg, hogy nem minden kamera alá, hanem a település nevét jelző táblák
alá kerültek kihelyezésre a figyelmeztető jelzések. Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos
további kérdéseket, véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan
további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
9/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
4. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete több ingatlanát eladta
az utóbbi években, illetve több ingatlannak változott a minősítése. Ezen változások átvezetésére
szükség van az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben is. Kéri, akinek kérdése, véleménye van a rendelet-tervezetettel
kapcsolatban, tegye meg.
dr. Szabados Éva aljegyző: Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető
kiegészítését tolmácsolja, mely szerint a jelzáloggal terhelt ingatlanok száma már csak
mindösszesen hat darab, melyek a 780/10, 806/3, 806/7, 0445/34, 0647/10, 093/4 helyrajzi
szám alatt található szántók. Ezt a rendelet vonatkozó mellékletében is átírják.
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Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes városának nincs hitele, melyhez jelzálogot
kellene rendelni, tehát ezek adminisztratív okkal szerepelnek a rendeletben. A Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült egyes ingatlanok becsült értéke, melyek nem
aktuális értékek. Nem gondolja, hogy ennyi ingatlanra értékbecslést kellene megrendelni azért,
hogy ezek az összegek aktualizálva legyenek, hiszen az értékbecslés összege is több millió
forint költséggel járna. 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: Azt kéri, hogy
amennyiben van rá lehetőség, a Polgármesteri Hivatal szakemberei végezzenek értékrendi
korrekciót a becsült értékek vonatkozásában. A bizottság javasolja a rendelet-tervezet
rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Megfontolja Tarkó Gábor képviselő úr felvetését, hiszen jó
lenne reális összeget kapni az önkormányzat vagyonáról. A becsült értéket kötelező feltüntetni
a rendeletben?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, kötelező. A becsült értékek körülbelül 10 éve lettek
megállapítva, de abban az esetben, ha a testület dönt egy ingatlan értékesítéséről, hivatalos
értékbecslést rendelnek meg, nem pedig a becsült értéken értékesítik a vagyont.
Magyar Tibor képviselő: Az értékbecslést megrendelni valóban elegendő ingatlanértékesítés
esetén.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az az ingatlan legyen aktuális értéken, amit a testület
értékesíteni kíván. Az újraértékeléssel óvatosnak kell lenni, fizetési kötelezettséget is
keletkeztethet.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan további kérdés,
vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
10/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 64/2022. (III. 30.)
Kt. számú határozatában úgy határozott, hogy 2022. április 1.-jétől élőben közvetíti a
munkaterv szerinti testületi üléseket. Erről a lakosságot is tájékoztatta. 2022. április 27.-én
történt meg az első ilyen közvetítés. Azóta kisebb finomhangolások történtek, és a 2022. május
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25.-ei ülés élő közvetítése már vissza is nézhető a város honlapjáról. A digitális kép-és
hangfelvétel készítésének tényét az ülésekről az SZMSZ-ben is fel kell tüntetni. A rendelettervezetet 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. Lehet tudni, hogy hányan tekintették meg a
közvetítéseket?
Magyar Tibor képviselő: A hangminőség javult már? Az első ülésen nagyon rossz volt.
Pap István Tibor polgármester: Kovács István képviselő úr is jelezte már ezt problémát a
tegnapi Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság ülésén. Hozzá még nem érkezett kritika ezzel
kapcsolatban, de kéri majd a szolgáltatót, hogy még mindig javítson a hang minőségén.
Kovács István képviselő: A második közvetítést 204-en nézték meg.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan további kérdés,
vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Mezőhegyes
Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet emelje
rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
11/2022.(VI.30.) önkormányzati rendelet
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: A József Attila ÁMK személyi kérelmei
Pap István Tibor polgármester: Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési
Központ intézményvezetője három előterjesztéssel fordult a képviselő-testület irányába.
Személyi kérdésekben szükséges a testület hozzájárulása. Az Alapszolgáltatási Központ
intézményegységnél az egyik dolgozó felmondott. A megüresedett álláshelyre Kötelesné Árvai
Anita eddigi takarító kerül alkalmazásra, gondozói munkakörben, Keresztes Istvánné takarító
munkakörben történő alkalmazásához kell a testület hozzájárulása. Keresztes Istvánné
közfoglalkoztatási jogviszonyból kerülne közalkalmazotti jogviszonyba. A Centrál
intézményegységénél Kecskés Jánosné nyugdíjba vonulása miatt szükséges egy fő takarító
munkakörbe történő kinevezése. A harmadik előterjesztés a Centrál Étterembe három fő
konyhai alkalmazott határozott időre történő felvételéhez szóló hozzájárulásáról szól. Kéri,
akinek kérdése, véleménye van, tegye meg.
Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője: A
három fő konyhai kisegítő alkalmazása rendkívül indokolt, hiszen a Centrál Étteremben a
dolgozók rettenetes hőségben dolgoznak, és a címerező tábor munkásainak napi háromszori
étkeztetése több konyhai dolgozó munkáját igényli. Pappné Puskás Klára, Láda Zoltánné és ha
egészségügyi állapota engedi, Engelhardt Éva kerülnek alkalmazásra.
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Pap István Tibor polgármester: Kihangsúlyozza, hogy az Alapszolgáltatási Központnál és a
Centrál intézményegységnél is közfoglalkoztatási programból kerülnek közalkalmazotti
jogviszonyba az érintettek. Az intézményvezetőt megkérte, hogy készítsen pénzügyi
kalkulációt a címerező tábor várható bevételéről. Nehéz előre tervezni, hiszen az árak naprólnapra változnak, de a pénzügyi terv szerint a táborozók étkeztetése körülbelül 20 millió forint
pénzügyi eredményt hoz, úgy, hogy ebbe bele lett kalkulálva a három fő alkalmazása is.
Magyar Tibor képviselő: Az egyik alkalmazott felvételénél az szerepel az előterjesztésben,
hogy a bér a 2022. évi költségvetésbe be volt tervezve, a másiknál pedig az, hogy a 2022. évi
költségvetési tartalékot terheli. Ez utóbbi nem volt betervezve?
Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
De igen. Kecskés Jánosné minimálbéren volt foglalkoztatva, míg Csordásné Végh Zsuzsanna
végzettsége miatt garantált bérminimumra jogosult. A kettő bérköltség közti különbség nem
volt betervezve.
Magyar Tibor képviselő: Érti. Tehát a minimálbér és a garantált bérminimum közötti bruttó
60.000, - Ft terheli csak a költségvetési tartalékot.
Tarkó Gábor képviselő: Hogyan tudnak segíteni az étteremben lévő hőség csökkentésében?
Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ intézményvezetője:
Megkereste Szabó Szilárd mezőhegyesi klímaszerelő szakembert, aki jövőhéten felméri a
klímatelepítés lehetőségeit. Ha a képviselő uraknak addig van bármilyen ötlete, szívesen
fogadja, hiszen 49,9 fok van jelenleg is a konyhán.
Tarkó Gábor képviselő: Rövidtávú megoldás lehet egy kisebb helyiségben mobilklíma
elhelyezése, ahová a dolgozó elvonulhat felfrissülni.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja klímaberendezés felszerelését a címerező tábor
bevételének terhére. Ha a Ménesbirtok csak később utalja át a táborozók étkeztetésének árát,
akkor meg kell előlegezni a klíma árát az önkormányzat költségvetéséből.
Pap István Tibor polgármester: Támogatja azt a lehetőséget is, hogy a testület most
megállapít egy maximális keretet, melyet a klíma beszerzésére javasol, és ez alapján tárgyal a
klímaszerelővel, és kér árajánlatot. Az nem kérdés, hogy embertelen állapotok uralkodnak a
konyhán.
Magyar Tibor képviselő: 1 millió forintot javasol klímatelepítés biztosítására.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Nagyon kevés 1 millió Ft, mert túl nagy az étterem területe,
ő 3 millió forint keretösszeget javasol.
Uj Zoltán képviselő: Javasolja, hogy keretösszeg biztosítása nélkül hatalmazza fel a testület a
polgármestert, hogy intézkedjen a kérdésben, a takarékosság elvét követve. Felhívja a
figyelmet, hogy nagyon fontos a klíma gazdaságos működtetése is, ezért célszerű, hogy a klíma
éjszaka is be legyen kapcsolva.
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Pap István Tibor polgármester: Köszöni Uj Zoltán képviselő úr bizalmát. Kérdezi jegyző
urat, hogy értékhatár nélküli felhatalmazást a klíma beszerzésére adhat e a testület a részére?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, viszont kötelessége a polgármesternek utólag beszámolnia
a testület felé.
Pap István Tibor polgármester: A kialakult helyzetre nagyon gyors megoldást kell találni, a
forrásigény ismeretlen, ezért elfogadhatónak tartja, hogy a testület hatalmazza fel őt
értékmegjelölés nélkül arra, hogy intézkedéseket tegyen a klimatizálás kérdésében. Kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület értékhatár megjelölése nélkül találjon megoldást a
Mezőhegyesi József Attila ÁMK Centrál Éttermének klimatizálására, és ennek érdekében
hatalmazza fel a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, és utólag
számoljon be azokról a Képviselő-testület felé, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
110/2022.(VI.29.) Kt. sz. határozat
A Centrál Étterem klimatizálása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékhatár megjelölése nélkül
megoldást kíván találni a Mezőhegyesi József Attila ÁMK Centrál Éttermének klimatizálására.
Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket,
és utólag számoljon be azokról a Képviselő-testület felé.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
Pap István Tibor polgármester: 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 Alapszolgáltatási Központ
Intézményegységénél takarító munkakörben 2022. július 1.-étől kezdődően Keresztes Istvánné
(5820 Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 5/B 2/7.) kerüljön kinevezésre közalkalmazotti jogviszonyba,
bruttó 260.000,-Ft illetmény és a besorolása szerinti szociális ágazati pótlék mellett, továbbá
járuljon hozzá ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ
Alapszolgáltatási Központ Intézményegységénél Kötelesné Árvai Anita a végzettségének
megfelelő szociális gondozó munkakörbe kerüljön át egy álláshely megüresedése okán és kérje
fel az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezés elkészítéséről, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
111/2022.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Keresztes Istvánné közalkalmazotti kinevezéséhez hozzájárulás és munkaköri
átszervezés az Alapszolgáltatási Központban
I.

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 245/2019. (XII.11.) kt. sz.
határozatában biztosított jogkörében hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József
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II.

Attila Általános Művelődési Központ Alapszolgáltatási Központ Intézményegységénél
takarító munkakörben 2022. július 1.-étől kezdődően Keresztes Istvánné (5820
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp. 5/B 2/7.) kerüljön kinevezésre közalkalmazotti
jogviszonyba, bruttó 260.000,-Ft illetmény és a besorolása szerinti szociális ágazati
pótlék mellett.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezés elkészítéséről.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 245/2019. (XII.11.) kt. sz.
határozatában biztosított jogkörében hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József
Attila Általános Művelődési Központ Alapszolgáltatási Központ Intézményegységénél
Kötelesné Árvai Anita a végzettségének megfelelő szociális gondozó munkakörbe
kerüljön át egy álláshely megüresedése okán.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezésének módosításáról.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: 2022. június 30.

Pap István Tibor polgármester: 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 Centrál Intézményegységénél
takarító munkakörben 2022. július 4.-étől kezdődően Csordásné Végh Zsuzsanna (5820
Mezőhegyes, Juhász Gy. u. 6.) 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 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
112/2022.(VI.29.) Kt. sz. határozat
Csordásné Végh Zsuzsanna közalkalmazotti kinevezéséhez hozzájárulás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 245/2019. (XII.11.) kt. sz.
határozatában biztosított jogkörében hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József Attila
Általános Művelődési Központ Centrál Intézményegységénél takarító munkakörben 2022.
július 4.-étől kezdődően Csordásné Végh Zsuzsanna (5820 Mezőhegyes, Juhász Gy. u. 6.)
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. július 4.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület járuljon
hozzá ahhoz, hogy a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Centrál
Intézményegységénél a nyári idénymunkások étkeztetése miatt 2022. július 1.-jétől 2022.
augusztus 12.-éig 3 fő konyhai alkalmazott kerüljön foglalkoztatásra határozott idejű
munkaszerződéssel, a kiadás fedezete a nyári étkeztetésből várható bevétel legyen, és kérje fel
az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a munkaszerződések elkészítéséről, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
113/2022.(VI.29.) Kt. sz. határozat
3 fő konyhai alkalmazottal határozott idejű munkaszerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a
Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Centrál Intézményegységénél a
nyári idénymunkások étkeztetése miatt 2022. július 1.-jétől 2022. augusztus 12.-éig 3 fő
konyhai alkalmazott kerüljön foglalkoztatásra határozott idejű munkaszerződéssel.
A kiadás fedezete a nyári étkeztetésből várható bevétel.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a munkaszerződések elkészítéséről.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: 2022. július 1.
7. napirendi pont: A Szent György Plébánia kérelme
Pap István Tibor polgármester: Dr. Kasuba Róbert István plébános úr azzal a kéréssel fordult
a képviselő-testület felé, hogy a testület lehetősége szerint járuljon hozzá a Plébánia
könyvkiadásához. Az idei évben szeretnék kiadni a Plébánia történetének Bajnai István atya
által megírt kötetét, melynek költsége 670.000, -Ft. Bajnai István atya a szerzői jogokról
lemondott. A bizottsági üléseken elhangzott a kérdés, hogy hány példányt terveznek kiadni. A
plébános úr arról tájékoztatta, hogy 300 példányt, egy kötet 160 oldal terjedelmű. Dr. Kasuba
Róbert István plébános úr a helyi egyháztörténelemről szóló részt 2021. évig aktualizálta. Kéri,
akinek, kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Sokallja a 400.000, - Ft-os anyagi támogatást, ugyanis a
Plébánia már az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságtól is kapott idén
anyagi támogatást. Továbbá a gazdasági válság még csak most vette kezdetét. Ő 300.000,- Ftot javasol.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és
Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta. Kéri a
bizottságok véleményét.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság kimerítette a rendelkezésre álló keretet, így azt javasolja a testületnek, hogy
a Plébánia kérelmét 200.000,- Ft-tal támogassa.
Krcsméri Tibor képviselő: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság az idei
évben már biztosított 300.000,- Ft összeget a Plébánia kérésének megfelelően, melyből
rendezvényt kívánnak megvalósítani.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a 400.000,-Ft támogatás odaítélését.
Pap István Tibor polgármester: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
200.000, - Ft, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 400.000, - Ft, Jeszenka Zoltán
alpolgármester úr 300.000, - Ft anyagi támogatást javasol. Részszavazásra bocsájtja ezeket a
javaslatokat, azok eredményét összesíti és az alapján teszi fel a végleges javaslatát a testületnek.
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Kéri, aki a 300.000, - Ft anyagi támogatással ért egyet, kézfelnyújtással jelezze.
Részszavazati arány: 3 igen, 4 nem.
Kéri, aki a 400.000, - Ft anyagi támogatással ért egyet, kézfelnyújtással jelezze.
Részszavazati arány: 2 igen, 5 nem.
Kéri, aki a 200.000, - Ft anyagi támogatással ért egyet, kézfelnyújtással jelezze.
Részszavazati arány: 2 igen, 5 nem.
A részszavazati arányok alapján a 300.000, - Ft-os javaslatot bocsátja szavazásra. Kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 300.000, -Ft-tal támogassa a Szent György Plébánia
kérelmét, a Plébánia történetéről szóló, Bajnai István atya által megírt könyv kiadását, melynek
fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének adóbevételi többlete, kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodással, és 1 ellenszavazattal a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
114/2022. (VI.29.) Kt. számú határozat
A Szent György Plébánia könyvkiadásának támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 300.000,-Ft-tal (azaz:
háromszázezer forinttal) támogatja Szent György Plébánia (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u.
24.) kérelmét, a Plébánia történetéről szóló, Bajnai István atya által megírt könyv kiadását.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, dr. Kasuba Róbert István
plébános urat.
Felkéri a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportját, hogy készítse elő a kérelmezővel kötendő
támogatási szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: az értesítésre: haladéktalanul
8. napirendi pont: A TOP-Plusz pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási
rezilienciavizsgálatok fedezetbiztosításáról
Pap István Tibor polgármester: A 2021-2027 uniós ciklusra vonatkozó Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP-Plusz) pályázatok felhívásaiban
következetesen szerepelnek olyan uniós és/vagy hazai jogrendbe átültetett követelmények,
amelyek általánosan vagy specifikusan kapcsolódnak a pályázat tárgyához. Általános
követelmény, hogy készüljön éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat. Három pályázat esetében a
pályázatok benyújtási fázisában az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok elvégzésére nem
sikerült forrást találni, a teljes pályázati keretet a kivitelezés egyéb fázisaira különítették el. Ez
a három pályázat az óvodafejlesztés, a bölcsődefelújítás és a turisztikai pályázat.
Uj Zoltán képviselő: A műszaki csoport bekérte a három árajánlatot, és ez bizonyult a
legkedvezőbbnek? Nem lehetett volna ezt a költséget elszámolni a pályázatokban?
Pap István Tibor polgármester: Igen, a beszerzési szabályzat értelmében megtörténtek az
árajánlat bekérések. Nem tudja megmondani, hogy ha időben értesül a műszaki csoport ennek
a tanulmánynak az elkészítési kötelezettségéről, akkor be lehetett volna-e építeni az
elszámolható költségek közé. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a határozati javaslat határozattá emelését, tekintettel arra, hogy ez kötelező feladat.
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 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP-Plusz) pályázatokhoz
szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok elvégzéséhez az alábbi pályázatok esetében
biztosítsa a szükséges pénzügyi fedezetet: TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00017 „Mezőhegyes
Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” című pályázat; TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-202200032 „Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” című pályázat; TOP-Plusz1.1.3-21-BS1-2022-00012 „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása” című
pályázat, és a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének tartalékából bruttó 2.500.000,-Ft összeg erejéig biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
115/2022. (VI. 29.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
fedezetbiztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Plusz (TOP-Plusz) pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
elvégzéséhez az alábbi pályázatok esetében biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet:
- TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00017 „Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4. szám alatti
óvodafejlesztés” című pályázat;
- TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00032 „Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti
bölcsődefelújítás” című pályázat;
- TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00012 „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány
kialakítása” című pályázat.
A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartalékából bruttó 2.500.000,-Ft összeg erejéig biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
9. napirendi pont: Közösségi Beavatkozási Terv módosítása
Pap István Tibor polgármester: A TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010. azonosítószámú,
Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért elnevezésű pályázat zárása
következik. A projektet az úgynevezett Közösségi Beavatkozási Terv alapozta meg, melyet a
záráshoz szükséges aktualizálni. A tervet a Polgármesteri Hivatal dolgozói készítették el,
költségvonzata nincs. Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Köszöni a
Pénzügyi csoport munkáját, a bizottság javasolja Közösségi Beavatkozási Terv módosításának
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 a
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010. azonosítószámú, Mezőhegyes összefog – komplex program a
társadalmi befogadásért elnevezésű pályázathoz kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét
képező módosított Közösségi Beavatkozási Tervet fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
116/2022. (VI.29.) Kt. számú határozat
Közösségi Beavatkozási Terv módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010.
azonosítószámú, Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező módosított Közösségi
Beavatkozási Tervet elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított
építőanyagokról III.
Pap István Tibor polgármester: Egy fővel bővült a kérelmezők száma az anyagkiküldés óta.
Krébesz Ferenc és Vígh Ádám 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 mindkét kérelmező 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 ingatlanjuk előtti közterületi járda felújításához: Krébesz Ferenc, Mezőhegyes
Komlósi út 41.- 10,5 q cement, 7,5 m3 homokos kavics; Vígh Ádám, Mezőhegyes, II. József
krt. 8.- 2,5 q cement, 2,0 m3 homokos kavics, a kérelmezők az építőanyagot kizárólag
járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb
2022. 08.31.-ig átadni a forgalomnak, és kérje fel Karancsi Norbert műszaki ügyintézőt, hogy
a döntésről értesítse a kérelmezőket, és ellenőrizze a járdafelújítás határidőre történő
teljesítését, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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117/2022. (VI.29.) Kt. számú határozat
A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról III.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosnak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti
közterületi járda felújításához:
- Krébesz Ferenc, Mezőhegyes, Komlósi út 41.– 10,5 q cement, 7,5 m3 homokos kavics;
- Vígh Ádám, Mezőhegyes, II. József krt. 8. – 2,5 q cement, 2,0 m3 homokos kavics
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2022.08.31.-ig átadni a forgalomnak.
Felkéri Karancsi Norbert műszaki ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket, és
ellenőrizze a járdafelújítás határidőre történő teljesítését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Bejelentések
1. Közvilágítás villamos energia ellátásáról tájékoztatás
Pap István Tibor polgármester: A következő téma napirendi pont lett volna, de okafogyottá
vált időközben. Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy a villamos energia és a földgáz
egyetemes szolgáltatásra kizárólag a lakossági fogyasztó jogosult. Múlt héten egyeztetett
Verébné Sulyok Éva intézményvezető asszonnyal az ÁMK villamosenergia beszerzéséről. A
jelenlegi szolgáltató, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a korábbi 47 Ft/kWh ár helyett
107 Ft/kWh összegű árajánlatot adott az intézménynek, mely jelentős mértékben megnöveli a
2023. évi költségvetés kiadásait. A szerződés aláírására felhatalmazta az intézményvezetőt. A
közvilágítás villamos energia felhasználásáról a mai ülésre egy előterjesztést szeretett volna
beterjeszteni a testület elé, de a tegnapi napon a Magyar Államkincstártól érkezett egy levél,
melynek értelmében az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználóknak július 1. napjáig
nyilatkozni kell az MVM Next felé az érintett felhasználási helyeik megjelölésével annak
érdekében, hogy végső menedékes jogintézmény keretében folytatólagos maradhasson
számukra az energiaszolgáltatás. 2022. augusztus 1. napjától december 31. napjáig a Kormány
átmeneti időszakot hirdetett, mely időszak alatt 92 Ft/kWh alatt biztosítja a villamosenergiát az
önkormányzatoknak. Ez a megnövekedett ár már meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, tehát
közbeszerzési eljárást kell indítani, mely szintén kiadással jár. Továbbá emiatt a mai ülésen a
beszerzésről és a szerződéskötésről nem dönthet a testület.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Konzorciumi keretek között nem lehetne indulni a
közbeszerzési eljárásban? Esetleg a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulással összefogva?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem gondolja, hogy erre lenne lehetőség.
Pap István Tibor polgármester: Utánajár, megvizsgál minden lehetőséget. A közüzemi díjak
ilyen mértékű emelése körülbelül 100 millió forint többletkiadással járhat.
2. A Polgármester szabadsága
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2022. évi
szabadságából 13 napot vett ki június 21.-éig. Összesen 46 nap jár neki egy évben, 33 napot
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vehet még ki. Ennek jó részét a nyáron kívánja letölteni, a szabadságolási ütemtervének
megfelelően.
3. Nyári diákmunka
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzatnál
diákmunka vállalására az alábbiak szerint lesz lehetőség: 2 turnusban, 6-6 embert, 4 órában, 2
hetes időintervallumra tudnak foglalkoztatni. Az önkormányzatnak a diákok után csak a
szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, amely megközelítőleg 78.000, - Ft, erre a
költségvetésben a fedezet biztosított, dönteni külön nem kell róla. 37 fő jelentkezett, a diákokat
szociális rászorultság és jelentkezési sorrend figyelembevételével választották ki.
A következő munkaterv szerinti ülés időpontja 2022. szeptember 28. szerda
A munkaterv szerinti napirend:
1) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról
Július hónap végén szükség lesz egy rendkívüli testületi ülés összehívására a pályázatok miatt.
Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés. Egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés nem
hangzott el. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérte Kovács István és Magyar Tibor képviselőket.
A Képviselő-testület ezután a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart kitüntetési
ügy miatt.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését és az ülést – 1520 órakor – berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Kovács István
képviselő

Szentmihályi Ferenc
jegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők
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Magyar Tibor
képviselő

