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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. július 13. napján – 1405 órai kezdettel –
a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívottak: Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Tarkó Gábor és Uj Zoltán képviselő urak jelezték távolmaradásukat, Magyar Tibor
képviselő úr később érkezik az ülésre. A Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás, és a Ruisz
Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés közbeszerzési eljárásának lezárása miatt került sor
eredetileg a rendkívüli ülés összehívására. A korábban kiküldött meghívóban 1. napirendiként
a Mezőhegyes, Molnár C. Pál lakótelep útaszfaltozása szerepel, kéri ezt. 4. napirendként
megtárgyalni, valamint az ülés előtt kiosztott két előterjesztést, a Mezőhegyesi Református
Egyházközségért Egyesület támogatási kérelmét 5. napirendként, a 2022. évi lakossági
járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról IV. előterjesztést 6. napirendként.
A fentiekre tekintettel javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1) A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását
lezáró döntés
2) A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4.
szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását
lezáró döntés
3) Az EFOP-3.3.2-16-2016-00257 kódszámú projektben keletkezett visszafizetési
kötelezettség
4) A Mezőhegyes, Molnár C. Pál lakótelep útaszfaltozása
5) A Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület támogatása
6) A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról IV
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket és megtárgyalásuk sorrendjét illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi
pontokkal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
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A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes,
Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés
közbeszerzési eljárását lezáró döntés
Pap István Tibor polgármester: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a nyílt,
feltételes közbeszerzési eljárás keretén belül beérkezett négy árajánlatból az ajánlattételi
felhívásnak megfelelően a két legkisebb összegű ajánlatot a háromtagú Bíráló Bizottság
megvizsgálta, értékelte, írásbeli szakvéleményt alkotott és döntési javaslatot tett a
Közbeszerzési Szabályzat szerint a Képviselő-testületnek. A Bíráló Bizottság javasolja, hogy
az ajánlatkérő a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek és az eljárás nyertese a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató
Kft. (ügyvezető Molnár Róbert, 6767 Ópusztaszer, Árpád u. 39.) ajánlattevő legyen
77.651.334- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 84 hónap jótállási időtartammal. Kéri, akinek
kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Mi számít vis maior helyzetnek egy pályázat esetében?
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Ha a vállalkozónak anyagbeszerzési
problémája van, melyet az építési naplóban is rögzít, akkor ez tolerálható. Ilyen esetben
meghosszabbodik a kivitelezési idő. A vis maior kifejezés egyébként időjárás okozta károkra
vonatkozik. Jelenleg gazdasági probléma van. Minden pályázat esetében jobban tart attól, hogy
a kivitelező kerül olyan anyagi helyzetbe, hogy a kivitelezést nem tudja megvalósítani. Reméli
ez nem fog előfordulni.
Magyar Tibor képviselő 14:13 órakor megérkezett az ülésre. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 7 fő.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az idő jelenleg nagyon fontos
tényező, hiszen szeretnék, ha a gyerekek minél hamarabb visszaköltözhetnének az óvodába és
a bölcsődébe.
Krcsméri Tibor képviselő: Olyan ugye nem fordulhat elő, hogy a vállalkozó még plusz forrást
kér az önkormányzattól a kivitelezés ideje alatt?
Pap István Tibor polgármester: Átalánydíjas szerződésről van szó. A vállalkozó vállalta,
hogy a rendelkezésre álló forrásból az előírt műszaki tartalmat megvalósítja. Az alapanyag árak
drágulása nem vis maior. Rendkívüli gazdasági helyzet van, az ajánlattevő vállalta a
kivitelezést, a szerződés aláírása kötelezettségeket ír elő részére is.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A szerződésben szerepel
meghiúsulási kötbér, melynek mértéke 30%, és késedelmi kötbér is, melynek mértéke 20%.
Magyar Tibor képviselő: Javasolja, hogy a testület ne nevezzen meg második legkedvezőbb
ajánlattevőt, mivel az ajánlatában szereplő összeghez a költségvetési tartalékból aránytalanul
nagy önerőt kellene lekötni.
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Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztés készítésekor Ő is ezt az utasítást adta Karsai
Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezetőnek A második legkedvezőbb ajánlattevő
megnevezésének akkor lehet jelentősége, ha valamilyen ok miatt a nyertes nem akar, vagy nem
tud eleget tenni szerződéses kötelezettségének. Ebben az esetben a második helyezett lép előre
a nyertes helyére anélkül, hogy újabb közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. A második
ajánlattevő ajánlata egyébként jóval magasabb, mint a nyertes ajánlattevőé.
Fekete Attila képviselő: Vannak olyan termékek, amelyekre 4-6 hónapot kell várni, de van
példa olyan eszközökre is, melynek ára stagnál, vagy csökkent.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Jövőhét első felében megköthető a
szerződés a nyertes kivitelezővel feltételesen, mely feltétel az SSO ellenőrzés eredményének
megérkezése.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a további kérdéseket, észrevételeket. Megállapítja, hogy
további kérdés, észrevétel nem volt. Tájékoztatja a Testületet, hogy a témában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell
meghoznia.
A névszerinti szavazás tárgya „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” –
közbeszerzési eljárást lezáró döntés – az eljárás eredményessé nyilvánítása, és a nyertes
ajánlattevő meghatározása.
Felkéri a jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szavazni igennel és nemmel lehet, tartózkodásra nincs lehetőség.
Kérdezi a testület tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy a testület a „Mezőhegyes, Csokonai u.
1. szám alatti bölcsődefelújítás” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság javaslata
alapján a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlatait
nyilvánítsa érvényesnek, az eljárás nyerteseként a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft.-t
hirdesse ki 77.651.334- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 84 hónap jótállási időtartammal,
és a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítsa, akképp, hogy a nyertes
ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Pap István Tibor polgármester
„igen”
Jeszenka Zoltán alpolgármester
„igen”
Fekete Attila képviselő
„igen”
Hegedűs Béla Tibor képviselő
„igen”
Kovács István képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
„igen”
Tarkó Gábor képviselő
távol
Uj Zoltán képviselő
távol
A név szerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Pap István Tibor polgármester: A név szerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy
a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő, a képviselő-testület 7 szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
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119/2022. (VII. 13.) 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 eljárását lezáró
döntés
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi döntéseket hozza:
A Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlatait
érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. (ügyvezető Molnár Róbert,
6767 Ópusztaszer, Árpád u. 39.) ajánlattevő 77.651.334- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral,
84 hónap jótállási időtartammal.
A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A nyertes
ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2. 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 eljárását lezáró döntés
Pap István Tibor polgármester: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a nyílt,
feltételes közbeszerzési eljárás keretén belül beérkezett öt árajánlatból az ajánlattételi
felhívásnak megfelelően a két legkisebb összegű ajánlatot a háromtagú Bíráló Bizottság
megvizsgálta, értékelte, írásbeli szakvéleményt alkotott és döntési javaslatot tett a Képviselőtestületnek. A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az ajánlatkérő a Rend-Mobil Építőipari és
Szolgáltató Kft. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek, valamint
javasolja azt is, hogy az eljárás nyertese a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő
legyen 94.484.873- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 84 hónap jótállási időtartammal.
Javasolja, hogy a testület ne nevezzen meg második legkedvezőbb ajánlattevőt, mivel az
ajánlatában szereplő összeghez a költségvetési tartalékból aránytalanul nagy önerőt kellene
lekötni. Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem volt. Tájékoztatja a Testületet, hogy a témában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (5) bekezdése értelmében a
közbeszerzési eljárást lezáró döntést a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell
meghoznia.
A névszerinti szavazás tárgya „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” –
közbeszerzési eljárást lezáró döntés – az eljárás eredményessé nyilvánítása, és a nyertes
ajánlattevő meghatározása.
Felkéri a jegyző urat a név szerinti szavazás lebonyolítására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Szavazni igennel és nemmel lehet, tartózkodásra nincs lehetőség.
Kérdezi a testület tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy a testület a „Mezőhegyes, Ruisz Gyula
u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság javaslata
alapján a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlatait
nyilvánítsa érvényesnek, az eljárás nyerteseként a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft.-t
hirdesse ki, 94.484.873- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 84 hónap jótállási időtartammal,
és a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítsa, akképp, hogy a nyertes
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ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Személy szerint szólítja a polgármestert és a képviselőket.
Pap István Tibor polgármester
„igen”
Jeszenka Zoltán alpolgármester
„igen”
Fekete Attila képviselő
„igen”
Hegedűs Béla Tibor képviselő
„igen”
Kovács István képviselő
„igen”
Krcsméri Tibor képviselő
„igen”
Magyar Tibor képviselő
„igen”
Tarkó Gábor képviselő
távol
Uj Zoltán képviselő
távol
A név szerinti szavazás tényét igazoló jelenléti ív a jegyzőkönyv mellé csatolva.
Pap István Tibor polgármester: A név szerinti szavazás eredményeként megállapította, hogy
a döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő, a képviselő-testület 7 szavazattal,
ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és az alábbi határozatot hozta.
A határozatot a polgármester kihirdette:
120/2022. (VII. 13.) 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 eljárását lezáró
döntés
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi döntéseket hozza:
A Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. és a TÖMB 2002 Szolgáltató Kft. ajánlatait
érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a Rend-Mobil Építőipari és Szolgáltató Kft. (ügyvezető Molnár Róbert,
6767 Ópusztaszer, Árpád u. 39.) ajánlattevő 94.484.873- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral,
84 hónap jótállási időtartammal.
A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A nyertes
ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Az EFOP-3.3.2-16-2016-00257
keletkezett visszafizetési kötelezettség

kódszámú

projektben

Pap István Tibor polgármester: Az EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú,
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési
Központ közvetítésével” elnevezésű pályázat benyújtásáról még az előző képviselő-testület
döntött, a megvalósító az ÁMK intézménye volt. Az Irányító Hatóság több alkalommal jelezte
írásban a hiányosságokat, melyek közül talán a legnagyobb probléma az volt, hogy a résztvevők
étkeztetése az önkormányzat tulajdonában lévő étteremben zajlott, mely Inhouse beszerzésnek
számít, így három ajánlat helyett öt ajánlatot kellett volna kérni. A pályázatot szabálytalansági
eljárás alá vetették, mely eljárás alapján a szabálytalanságot jogerősen megállapították. A
csatolt felszólító levél szerint, a benne foglalt 6.800.111 forint visszafizetésével a pályázat
lezárása megtörténik. A határidő a felszólító levél átvételétől számított 7 nap. A pályázott
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összeg 24 millió Ft volt, melyből 15 millió Ft lehívása megtörtént. A nyertes pályázat
lebonyolításával megbízott, az ÁMK intézményben dolgozó, ezzel a feladattal megbízott
munkavállaló időközben felmondott. A felelőse ezután is Soósné Záluszki Mária
intézményvezető volt, aki újabb személyt bízott meg a feladatokkal, viszont az Emberi
Erőforrások Minisztériuma által megküldött vizsgálati jegyzőkönyvben több hibát és
hiányosságot írtak le. Az előző testület éppen azért hosszabbította meg intézményvezető
asszony jogviszonyát, hogy a projektet tovább vigye és eredményesen zárja le. A pályázat
pénzügyi lebonyolítója nem a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja volt, hanem egy külsős
cég. Kéri, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 6.800.111 forint összegű visszafizetési
kötelezettséget teljesítse. Verébné Sulyok Éva asszonnyal, a József Attila ÁMK
intézményvezetőjével többször tárgyalt ebben a témában, hogy méltányossági kérelmet is
benyújtottak az Irányító Hatóság felé, de nem lehet elkerülni a visszafizetést.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az a véleménye, hogy a határozati javaslatban ne az
szerepeljen, hogy a testület „úgy határozott”, hanem az, hogy „tudomásul veszi” a visszafizetési
kötelezettséget.
Pap István Tibor polgármester: A 2022. évi költségvetésben nem szerepel a 6.800.111 forint,
tehát a jelenlegi testületnek határoznia kell ennek kifizetéséről, még akkor is, ha ez nem a
jelenlegi testület hibája.
Fekete Attila képviselő: A lehívott 15 millió forint el lett költve?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Igen.
Pap István Tibor polgármester: Miért nem lett lekérve a megnyert 25 millió forint teljes
egészében?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Már a szakmai
megvalósítás során kiderült, hogy nem lehet tovább vinni a pályázat lebonyolítását, mert az
indikátorokat nem tudták teljesíteni. Nem a pénzügyi csoport volt a pályázat végrehajtója,
hanem egy uniós pályázati tapasztalattal rendelkező szegedi házaspár.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A szegedi projektmenedzser az elvégzett munkáért megkapta
az őt megillető összeget, az önkormányzat pedig fizessen ki 7 millió forintot? Az önkormányzat
tud kártérítési igénnyel vagy jogorvoslattal élni? Az önkormányzatnál ki volt ezért a felelős?
Megkapta érte a díjazást? Ha valaki nem jól végzi el a feladatát, akkor a munkahelyi vezetője,
szóban, írásban elmarasztalhatja. Ez megtörtént? Az a véleménye, hogy az önkormányzat ne
fizesse vissza a 6.800.111 forintot, hanem meg kell próbálni a pályázatban érintettektől
visszaperelni a pénzt.
Pap István Tibor polgármester: Részben egyetért Hegedűs Béla Tibor képviselő úr
véleményével, azonban köti az önkormányzatot a visszafizetési határidő.
Verébné Sulyok Éva, a József Attila ÁMK intézményvezetője: Igen, 7 nap a visszafizetési
határidő, mely, ha teljesül, a pályázat lezárásra kerül.
Pap István Tibor polgármester: A fizetési kötelezettséget személy szerint teljesítené, hiszen
nem tehetnek mást, és ezzel egyidőben indítana egy polgári peres eljárást kártérítés iránt.
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Hegedűs Béla Tibor képviselő: Ezzel azért nem ért egyet, mert a büntetés megfizetésével a
testület egyúttal elismeri a jogos követelést, mely nem helytálló. Az Irányító Hatóság ezt az
összeget ne az önkormányzattól követelje.
Pap István Tibor polgármester: Ez a testület a döntéshozó jogutója. A pályázatban elkövetett
hibák objektív módon fel vannak tüntetve a visszafizetési kötelezettség alátámasztásaként, ezért
úgy gondolja, hogy teljesíteni kell ezt a kötelezettséget, de meg kell próbálni érvényesíteni a
jogaikat is.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Egyetért a 6.800.111 forint visszafizetésével, hiszen ez
köztartozás, mely, ha nem teljesül, akkor más pályázatok esetében ez negatív elbírálást
eredményezhet az önkormányzatra nézve.
Magyar Tibor képviselő: Szintén az a véleménye, hogy sajnos ezt az összeget vissza kell
fizetni, azonban a pályázattal foglalkozó teamet, mint régi felelősöket legalább szóban el
kellene marasztalni. A projektmenedzsert számon kell kérni, hiszen hogyan írhatott alá olyan
teljesítési igazolást, ami nem valósult meg.
Pap István Tibor polgármester: Azok a dolgozók, akik részt vettek a pályázatban, már nem
dolgoznak az önkormányzatnál. Milyen jogon hívja fel őket ennyi év elteltével? Mitykó Zsolt
volt polgármester sem lehet felelős egyszemélyben, hiszen a korábbi testület – 8 fő- döntött a
pályázat benyújtásáról. Az elmúlt 2,5 év alatt igyekeztek a feltárt hiányosságokat pótolni,
méltányossági kérelmet is beterjesztett az intézmény az Irányító Hatósághoz, eredménytelenül.
Azt javasolja, hogy a testület döntsön arról, hogy a 6.800.111 forint összegű visszafizetési
kötelezettséget önhibáján kívül az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka
terhére teljesíti és a testület kérje fel a polgármestert, hogy tájékozódjon a jogorvoslati
lehetőségekről.
Kovács István képviselő: A polgári peres eljárásnak is vannak költségei és egy vesztes per
esetén csak további kiadással nő az önkormányzat költsége.
Pap István Tibor polgármester: Amennyiben úgy dönt a testület, hogy jogi útra tereli a dolgot,
akkor az önkormányzatot az eljárás megindítása miatt ügyvédi költség pluszban nem terheli,
hiszen dr. Varga Imre ügyvéd úrral folyamatos megbízásuk van.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Jogszabály írja elő, hogy mekkora lehet a behajtható
kártérítés maximális összege, és úgy gondolja, hogy magánszemélyeken nem lehet behajtani
6,8 millió Ft-ot.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Nem magánszemélyek a pályázat projektmenedzserei, hanem
egy szegedi cég.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Nem ért egyet a Kovács István képviselő úr által
elmondottakkal. Nem szabad ezt a dolgot következmények nélkül elengedni. Harcolni kell a
közel 7 millió Ft-ért. Kérdezi jegyző urat, hogy van esélye az önkormányzatnak nyerni egy
peres eljárásban?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Dr. Varga Imre ügyvéd urat kell tájékoztatni a fennálló
problémáról, aki elmondja az ezzel kapcsolatos álláspontját.
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Krcsméri Tibor képviselő: Az a véleménye, hogy ne kérdezzék meg az ügyvéd urat arról,
hogy van-e esély a peres eljárást megnyerni. A képviselő-testület most határozzon úgy, hogy
elindítja az kártérítési eljárást.
Magyar Tibor képviselő: Az önkormányzatnak nem kerül plusz kiadásába az, ha megkérdezi
dr. Varga Imre ügyvéd úr véleményét, aki tájékoztatja a testületet a lehetőségekről.
Pap István Tibor polgármester: Ha az önkormányzat elindít egy eljárást, amely bár lehet,
hogy nem vezet eredményre, de legalább dokumentáltan alá tudják támasztani, hogy mindent
megtettek azért, hogy ez a helyzet ne maradjon következmények nélkül. Kéri, akinek további
kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel további kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület vegye tudomásul, hogy az EFOP-3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú,
„Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila Általános Művelődési
Központ közvetítésével” elnevezésű önkormányzati pályázatban keletkezett 6.800.111 forint
összegű visszafizetési kötelezettséget az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka
terhére - önhibáján kívül - teljesítenie kell, és a testület a kifizetést engedélyezze,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
121/2022. (VII. 13.) Kt. számú határozat
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00257 kódszámú projektben keletkezett visszafizetési
kötelezettség
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tudomásul veszi, hogy az EFOP3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú, Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével elnevezésű
önkormányzati pályázatban keletkezett 6.800.111 forint összegű visszafizetési kötelezettséget
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka terhére - önhibáján kívül - teljesítenie
kell.
A testület a kifizetést engedélyezi.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az EFOP3.3.2-16-2016-00257. azonosítószámú, Közművelődési és köznevelési programok
megvalósítása a József Attila Általános Művelődési Központ közvetítésével elnevezésű
önkormányzati pályázatban keletkezett 6.800.111 forint összegű visszafizetési kötelezettség
miatt polgári peres eljárást kezdeményezzen a pályázat lebonyolítójával, illetve
projektmenedzsereivel szemben, hatalmazza fel a polgármestert, hogy tájékozódjon a
jogorvoslati lehetőségekről, és utólag tájékoztassa azokról a képviselő-testületet, és
amennyiben az önkormányzat ügyvédjének bevonásával a kártérítésre bármilyen esélyt lát, a
testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy elindítsa a polgári peres eljárást, kézfelnyújtással
jelezze.
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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:
122/2022. (VII. 13.) Kt. számú határozat
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00257 kódszámú projektben keletkezett visszafizetési
kötelezettség
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EFOP-3.3.2-16-2016-00257.
azonosítószámú, Közművelődési és köznevelési programok megvalósítása a József Attila
Általános Művelődési Központ közvetítésével elnevezésű önkormányzati pályázatban
keletkezett 6.800.111 forint összegű visszafizetési kötelezettség miatt polgári peres eljárást
kíván kezdeményezni a pályázat lebonyolítójával, illetve projektmenedzsereivel szemben.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékozódjon a jogorvoslati lehetőségekről, és utólag
tájékoztassa azokról a képviselő-testületet.
Ha az önkormányzat ügyvédjének bevonásával a kártérítésre bármilyen esélyt lát, a testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy elindítsa a polgári peres eljárást.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű
4. napirendi pont: A Mezőhegyes, Molnár C. Pál lakótelep útaszfaltozása
Pap István Tibor polgármester: A lakótelepi közösség részéről két kérés is érkezett a
Képviselő-testülethez annak érdekében, hogy a két pályázati forrásból felújításra került
lakótelepi környezet rendbetétele legyen teljes azzal, hogy a lakótelep nyugati oldalán lévő
Kozma Ferenc utcai kanyar aszfaltburkolatának rendbetételében segítsen az Önkormányzat. A
másik kérés a lakótelep déli oldalán található útszakasz teljes szélességű leaszfaltozása volt. A
beérkezett lakossági igényeket megvizsgálták, szakcégektől indikatív árajánlatot kértek annak
érdekében, hogy a folyamatosan emelkedő építőipari árak miatt mekkora az a reális összeg,
amelyből a kérések teljesíthetőek lennének. A cégek indikatív ajánlatai alapján a két
aszfaltozásra váró útszakasz kivitelezési költsége bruttó 9,6 millió Ft összegbe kerülhet. Azért
kérte 4. napirendként tárgyalni ezt az előterjesztést, hogy az előző három napirendben említett
beruházások és kiadások tekintetében tudjon mérlegelni a testület.
Magyar Tibor képviselő: Az a véleménye, hogy különválasztaná a két kérelmet, hiszen a
lakótelep nyugati oldalán található aknafedél körüli aszfaltburkolat valóban nagyon rossz
állapotban van, a lakótelep déli oldalán található útszakasz teljes szélességű leaszfaltozásával
még várna év végéig.
Fekete Attila képviselő: Egyetért Magyar Tibor képviselő úr javaslatával.
Pap István Tibor polgármester: Ő is egyetért Magyar Tibor képviselő javaslatával. Kéri,
akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel kérdés,
észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület lakóközösségi kezdeményezés alapján döntsön arról, hogy a Mezőhegyes, Molnár C.
Pál lakótelep északi útszakasza és a Kozma Ferenc utca kereszteződésében lévő csomópontban
szükséges útaszfaltozási munkák elvégzésére az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
tartalékából indikatív árajánlat alapján biztosítson bruttó 3,9 millió Ft összegű fedezetet, és
kérje fel a polgármestert, hogy az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint minél előbb
folytassa le az aszfaltozási munkák kivitelezőjének kiválasztását, kézfelnyújtással jelezze.
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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:
123/2022. (VII. 13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, Molnár C. Pál lakótelep – Kozma Ferenc utcai csomópont útaszfaltozása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete lakóközösségi kezdeményezés alapján dönt arról, hogy
a Mezőhegyes, Molnár C. Pál lakótelep északi útszakasza és a Kozma Ferenc utca
kereszteződésében lévő csomópontban szükséges útaszfaltozási munkák elvégzésére az
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékából indikatív árajánlat alapján biztosít
bruttó 3,9 millió Ft összegű fedezetet.
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerint minél előbb
folytassa le az aszfaltozási munkák kivitelezőjének kiválasztását.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Kovács István képviselő: A lakótelep déli oldalán található útszakasz miért csak ilyen
minőségben került felújításra?
Pap István Tibor polgármester: Sajnos a műszaki tervben csak sávos helyreállítás szerepelt.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A lakótelep nyugati oldalán is csak
sávos aszfaltozás szerepelt a kiviteli tervben, de a kivitelező elvégezte az út teljes
leaszfaltozását.
5. napirendi pont: A Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület
támogatása
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület
anyagi támogatás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A kérelem elég későn érkezett
be. Az egyházközség hittantáborokat szeretne szervezni idén, melyhez 100.000.-Ft támogatást
kérnek. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottsága hatáskörében eljáró Mezőhegyes Város Polgármestereként a 241/2021. (VI.8.) Kt.
sz. határozatában 50.000.-Ft-tal támogatta ezt a kérelmet 2021. évben. Most az összegre nem
tesz javaslatot, arról a testület döntsön.
Magyar Tibor képviselő: Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság a
korábbi években is 50.000, - Ft-tal támogatta az egyházközséget a hittantábor szervezéséhez.
Javasolja, hogy a testület 100.000, - Ft összegű támogatást nyújtson az idei hittantáborai
megtartásához. Kéri, hogy a Református Egyházközségért Egyesület legközelebb az év elején
nyújtsa be ilyen irányú kérelmét.
Kovács István képviselő: Hány gyermek táboroztatásához kéri az egyesület ezt a támogatást?
Fekete Attila képviselő: Általában 40-50 gyermek vesz részt ezekben a táborokban.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egy havi tiszteletdíját felajánlja az egyházközségnek a
táborozás lebonyolításához.

10

Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel
kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem
volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület 100.000,- Ft, azaz százezer forint
összegű támogatást nyújtson a Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület részére az
idei hittantáborai megtartásához, a támogatás fedezetét az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosítsa, és kérje fel a kérelmező képviselőjét,
Winkler-Csabai Hajnalka elnököt, hogy keresse fel a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportját
a támogatási szerződés megkötése érdekében, 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:
124/2022. (VII. 13.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 100.000,- Ft, azaz százezer forint
összegű támogatást nyújt a Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület
(Mezőhegyes, Csokonai u. 5.) részére az idei hittantáborai megtartásához.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére
biztosítja.
Felkéri a kérelmező képviselőjét, Winkler-Csabai Hajnalka elnököt, hogy keresse fel a Hivatal
pénzügyi-gazdálkodási csoportját a támogatási szerződés megkötése érdekében.
Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje az Egyesülettel.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
6. napirendi pont: A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított
építőanyagokról IV.
Pap István Tibor polgármester: Két lakos nyújtott be járdafelújítási kérelmet. 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: Csordás Attila, Mezőhegyes, Rákóczi utca 17. – 9,5 q cement, 6,5 m3 homokos
kavics; Popon György, Mezőhegyes, Hunyadi utca 19/A. – 6,5 q cement, 4,5 m3 homokos
kavics; a kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek
felhasználni, és kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2022. 09.30.-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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125/2022. (VII. 13.) Kt. számú határozat
A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról IV.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosoknak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti
közterületi járda felújításához:
- Csordás Attila, Mezőhegyes, Rákóczi utca 17. – 9,5 q cement, 6,5 m3 homokos kavics;
- Popon György, Mezőhegyes, Hunyadi utca 19/A. – 6,5 q cement, 4,5 m3 homokos
kavics;
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2022.09.30.-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. Centrál klimatizálása
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület a 110/2022.(VI.29.) Kt. sz.
határozatában felhatalmazta, hogy a Mezőhegyesi József Attila ÁMK Centrál Éttermének
klimatizálásának kérdésében járjon el. A szakértők szakmai véleménye az, hogy nem javasolják
légkondicionáló berendezés beszerelését, mert az ottani körülmények között (olaj, magas
páratartalom) nem lehet üzemeltetni. A légtechnikát kell fejleszteni, melyre már vannak
kidolgozott tervek is, a berendezések Jeszenka Zoltán alpolgármester úr telephelyén vannak
letárolva. Élve a testület felhatalmazásával, két darab mobilklímát rendelt meg, 360.000,- Ft
értékben. Ez is segít a hőség enyhítésében.
2. Diákmunka
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a testület tagjait, hogy lehetőség nyílt a nyári
diákmunka folytatására, így augusztusban további 18 fő diáknak tud az önkormányzat munkát
biztosítani, akik leginkább az augusztus 20.-i rendezvények szervezésében vesznek majd részt.
Az önkormányzatnak a diákok után csak a szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, amely
megközelítőleg 260.000, - Ft, erre a költségvetésben a fedezet biztosított.
Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, bejelentés,
észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Hegedűs Béla Tibor és Fekete Attila
képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést –
1505 órakor – berekesztette.
K. m. f.
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Hegedűs Béla Tibor
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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Fekete Attila
képviselő

