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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. július 28. napján – 1400 órai kezdettel –
a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Jeszenka Zoltán alpolgármester, Fekete Attila, Hegedűs Béla Tibor,
Kovács István, Tarkó Gábor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Pap István Tibor polgármester, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Karsai Sándor műszakivárosfejlesztési csoportvezető
Meghívott: Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Pap István Tibor polgármester, valamint Krcsméri Tibor, Magyar Tibor képviselő
urak jelezték távolmaradásukat, Uj Zoltán képviselő úr később érkezik az ülésre.
Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1) Mezőhegyes Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (ITS)
elfogadása
2) Mezőhegyes Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervének
(ZIFFA) elfogadása
3) Mezőhegyes Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének (ITVT) elfogadása
4) Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5) A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6) A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme
7) Aktuális műszaki feladatok elvégzése
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a
napirendeket illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi pontokkal, kézfelnyújtással
jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
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1. napirendi pont: Mezőhegyes Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata
(ITS) elfogadása
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az 1.-3. napirend megtárgyalására a TOP Plusz pályázatok
miatt van szükség. Mind határidős. A Képviselő-testület tagjait 2022. 07. 19-én külön
értesítették a honlapra felkerült anyagokról (ITS, ITVT, ZIFFA) annak érdekében, hogy legyen
idő áttanulmányozni a többszáz oldal terjedelmű dokumentumokat. 2022. 07. 13-án (szerdán)
előre meghirdetett lakossági fórumot tartottak, amelyen röviden ismertetésre került a
felülvizsgálatot végző szakértő cég képviselői által a dokumentáció. Kéri, akinek kérdése,
véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
állapítsa meg, hogy Mezőhegyes felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS)
megfelel a felülvizsgálatot elrendelő határozatban foglaltaknak, a felülvizsgált Integrált
Településfejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletekét képező tartalommal fogadja el, és
az elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát töltse fel a városi honlapra és a
közzétételről értesítse az egyeztetési folyamatban résztvevőket, valamint az Állami Főépítészt,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
126/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata (ITS) elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy Mezőhegyes felülvizsgált Integrált
Településfejlesztési Stratégiája (ITS) megfelel a felülvizsgálatot elrendelő határozatban
foglaltaknak.
A felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégiát az előterjesztés mellékletekét képező
tartalommal elfogadja.
Az elfogadott Integrált Településfejlesztési Stratégiát fel kell tölteni a városi honlapra és a
közzétételről értesíteni kell az egyeztetési folyamatban résztvevőket, valamint az Állami
Főépítészt.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Mezőhegyes Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási
akciótervének (ZIFFA) elfogadása
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Mezőhegyes Városi Önkormányzat a TOP-Plusz-1.2.1-21BS1 kódszámú „Élhető települések” pályázati felhívásra benyújtott „Komplex infrastrukturális
fejlesztés Mezőhegyesen” című pályázat keretén belül a Szent György tér és Csekonics park
fejlesztése főtevékenység részeként elkészíttette a város Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztésiés fenntartási akciótervét (ZIFFA). A ZIFFA az ITS-sel párhuzamosan készült, az abban
szereplő fejlesztési elképzelések átkerültek a ZIFFA-ba, javaslatot és költségkeretet társítva a
beruházásokhoz kapcsolódó zöldfelületi fejlesztésekre. Kéri, akinek kérdése, véleménye van az
előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye meg.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Nem kérdést tenne fel, hanem egy fogalmat, az örökerdő
fogalmát szeretné a köztudatba behozni. A zöld infrastruktúra kérdésénél a jövőben ez fontos
jelentéssel bír majd.
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Fekete Attila képviselő: Nagyon szép a városban található hatalmas zöld felület, de bizony a
zöldhulladék kezelése nagy gondot okoz az önkormányzatnak, melynek megoldásán komolyan
el kell gondolkodniuk.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A felvetés teljesen jogos. 2-3 éven
belül kötelező lesz a településrendezési terv újragondolása, újratervezése. Abban, mint igényt
meg kell jeleníteni a rendezési terv készítői felé, és ők kitalálják, hogy hol lehet helyet adni
településen belül egy komposztálónak. Zöld hulladék kezelésre pályázatot csak ezután lehet
benyújtani.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az átrakó állomás átépítése elkezdődött. Bízik benne, hogy utána
nagyobb hely áll majd rendelkezésre a zöld hulladék tömörítésére.
Fekete Attila képviselő: Mikorra valósul meg a beruházás?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Erről nincs információja. Egy hete kezdték a munkálatokat.
Haladnak vele.
Tarkó Gábor képviselő: A város határában lévő őshonos növény - és állatfajták mára eltűntek.
Törekedni kell az élőhelyek fenntartására, a természeti értékeket meg kell őrizni.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: 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 Képviselő-testület a
Mezőhegyes város Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervét (ZIFFA) az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
127/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Zöldinfrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akciótervének
(ZIFFA) elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes város Zöldinfrastruktúra hálózat
fejlesztési- és fenntartási akciótervét (ZIFFA) az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
3. napirendi pont: Mezőhegyes Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének
(ITVT) elfogadása
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A városra vonatkozó ITVT a TOP Plusz 1.2.1-21-BS1
kódszámú pályázat keretében elkészült, a Képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia
annak érdekében, hogy a szakági alapdokumentum a továbbiakban felhasználható legyen a
különböző hatósági eljárásokban, az esetleges újabb pályázatokban. Elfogadása esetén a
tervezők az elnyert pályázat keretében tovább tudják vinni a Béka tóra és környékére vonatkozó
tervdokumentációk egyeztetési és engedélyezési folyamatait. Azért most került napirendre a
terv elfogadása, mert az ITS esetében szükség volt az állami főépítész asszony véleményének
3

kikérésére, aki nem támasztott kifogást a felülvizsgált ITS elfogadása ellen. Így egyben hozták
be a napirend 1-3. pontjait képező három dokumentumot. 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 a Mezőhegyes
Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervét (ITVT) az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot az alpolgármester kihirdette:
128/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Integrált Települési Vízgazdálkodási Tervének (ITVT) elfogadásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Integrált Települési Vízgazdálkodási
Tervét (ITVT) az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
4. napirendi pont: Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az intézményi térítési díjak 2022. év elején nem változtak
és nem is változhattak a központi jogszabályok és a járványügyi veszélyhelyzet miatt. 2010. óta
nem volt díjemelés, az alapanyag árak azonban jelentősen megemelkedtek, és a közüzemi díjak
is jelentősen drágultak. A környező települések mindegyikén magasabb díjszabás van
érvényben, mint Mezőhegyesen. Emelésre szeptember 1-től van lehetőség, azonban a
lakosságot 30 nappal korábban értesíteni kell róla. Az Alapszolgáltatási Központ árai mellett a
diákok étkezésének ára is nő. Az állami támogatás csak egy részét fedezi a kiadásoknak. Egy
kis emelés szükséges, és még így sem lesz piaci alapú az étkezés működtetése.
Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője: A vezetőség megbeszélte,
megtárgyalta a térítési díj emelésének lehetőségét, és a nyersanyag norma változás miatt
szükségesnek tartják legalább a rendelet-tervezetben szereplő mértékű emelés bevezetését.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az érintettek előzetesen értesítve lettek az emelésről, illetve
emiatt mekkora igénylői létszám visszaesés várható?
Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője: Az érintettek a testületi döntés
után tájékoztatva lesznek, akik az emelt összeget ismerve fognak tudni dönteni arról, hogy
továbbra is igénybe kívánják-e venni a szolgáltatást. Természetesen említették már nekik, hogy
lesz egy kis díjemelés. Olcsóbb étkezési lehetőséget így sem fognak találni a környéken.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elmúlt időszakban az intézményi étkezést igénylők száma 66
főről 110 főre emelkedett, ezért a testületnek mérlegelni kellene egy másik ételszállító jármű
beszerzését, ugyanis több lakossági panasz érkezett már arra, hogy a megnövekedett igénylés
miatt nem jutnak időben hozzá az ebédhez.
Fekete Attila képviselő: Nincs olyan gépjármű az önkormányzat tulajdonában, ami alkalmas
erre a célra?
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Szentmihályi Ferenc jegyző: Van, de annak műszaki állapota nem teszi lehetővé az
ételszállítást.
Uj Zoltán képviselő 14:20 órakor megérkezett az ülésre. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 6 fő.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: 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 egyes
szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
12/2022.(VII.29.) önkormányzati rendelet
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
5. napirendi pont: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Ez a rendelet-tervezet szorosan kapcsolódik az előző
napirendhez. Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket, észrevételeket.
Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014.
(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet emelje rendeletté,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
13/2022.(VII.29.) önkormányzati rendelet
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány az
Országos Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának felszereltsége ügyében kér
anyagi támogatást. Mivel az önkormányzat gazdasági helyzete bizonytalan, és a jelen kérelem
nem kifejezetten helyi vagy környékbeli intézménynek gyűjt pénzt, ezért nem javasolja a
támogatást. Kéri, akinek kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, azt tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület, – tekintettel a bizonytalan gazdasági helyzetre és arra,
hogy nem helyi vagy környékbeli érdekeltségű szervezetnek gyűjt - ne támogassa a Segítő
szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány megkeresése nyomán az Országos Baleseti
Központ Gyermektraumatológiai Osztályának (1081 Budapest, Fiumei út 17.)
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eszközbeszerzését, és hatalmazza fel a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt,
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 az alpolgármester kihirdette:
129/2022. (VII.28.) kt. számú határozat
A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány kérelme
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy – tekintettel a bizonytalan
gazdasági helyzetre és arra, hogy nem helyi vagy környékbeli érdekeltségű szervezetnek gyűjt
- nem támogatja a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány megkeresése nyomán
az Országos Baleseti Központ Gyermektraumatológiai Osztályának (1081 Budapest, Fiumei út
17.) eszközbeszerzését.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: haladéktalanul
7. napirendi pont: Aktuális műszaki feladatok elvégzése
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés három műszaki feladatot tartalmaz, kéri
ezeket külön megtárgyalni. Az első, amiről dönteni kell, az az extrém pálya játékeszközeinek
cseréje, javítása. Mivel az eszközök sérülése rendszeresen előfordul, megvizsgálták annak a
lehetőségét is, hogy mekkora összegbe kerülne a játékelemek teljes lecserélése. Új játékelemek
beszerzése és szakszerű telepítése meghaladná a bruttó 30 millió forintot.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A javítás költsége bruttó 812.800,Ft, melyet ha nem tud biztosítani a testület, akkor a pályát be kell zárni addig, amíg nem lesz
lehetőség pályázati támogatással teljes mértékben felújítani. Felhívja a képviselők figyelmét,
hogy az extrém pálya az ÁMK ingatlanán található, tehát karbantartásának költségét az
intézmény költségvetésében lenne célszerű szerepeltetni.
Tarkó Gábor képviselő: Tanítványai küldtek részére képeket az extrém pályán található
hibákról, melyeket megmutat a képviselőtársainak. A pálya állapota rossz, veszélyes. Sajnos
nem csak használatból eredő hibák vannak az elemeken, hanem vandalizmusra utaló jelek is
megmutatkoznak. Úgy érzi, hiába állítják helyre, ha a pályát használók nem rendeltetésszerűen
használják azt. Célszerű lenne kamrával megfigyelni a területet. Támogatja a helyreállítást.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Van olyan szülő ismerőse, aki nála már követelte, hogy zárja
be az önkormányzat a pályát, mert nem tud ráparancsolni a gyermekére, hogy ne használja.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A felelősség az önkormányzaté, az
intézményé, a balesetveszélyt ki kell küszöbölni. Kéri, hogy a polgárőrök több alkalommal
ellenőrizzék, felügyeljék a pálya környékét.
Kovács István képviselő: Az a javaslata, hogy egy álkamerát szereljenek fel az extrém pálya
mellé.
Uj Zoltán képviselő: Nem kell álkamera, két darab lámpát kell felszerelni, ami bevilágítja a
teljes területet. Fény nélkül a kamerakép sem látható este, és főleg este történik rongálás. Az a
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probléma, hogy ez BMX pályának épült, de mindenféle eszközzel rámennek a gyerekek, a
rollertől a gördeszkáig.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Részszavazásra bocsájtja az első javaslatot. Kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az ÁMK területén lévő extrém pálya javítására a
szükséges nettó 640.000-Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 812.800, -Ft összeget biztosítsa, és a kiadás
pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka legyen,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés második része azt tartalmazza, hogy a
városban az önkormányzati feladatok ellátása során rendszeresen keletkezik olyan
betonhulladék, amelyből feldolgozva, ledarálva értékes újrahasznosítható építőanyag nyerhető.
A Magyar Falu Program keretén belül a Tavasz utca déli oldalán elkezdődött a járdaépítés. A
közel 500 m hosszban felbontott betonjárda törmelékét le kell darálni, melynek érdekében
árajánlatokat kértek ezzel foglalkozó cégektől, akik közül a legkedvezőbb ajánlatot Szilágyi
Zsolt adta, nettó 3.500-Ft/m3 áron.
Fekete Attila képviselő: A Flézer Kft. ajánlata a m3 ár tekintetében kedvezőbb, viszont a cég
felszámolja a gépszállítás költségét. Esetleg lenne arra lehetőség, hogy még nagyobb
mennyiséget, akár a Nemzeti Ménesbirtok Tangazdaság Zrt.-vel összefogva daráltassanak le?
Nagyobb mennyiséget olcsóbb ledarálni.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Ha kap szóbeli felhatalmazást arra,
hogy egyeztessen a BÓLEM Kft.-vel és a Ménesbirtokkal ebben a témában, akkor
természetesen megteszi, ezzel is csökkentve a költségeket.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Javasolja, hogy az előterjesztésben szereplő árajánlat
kérdésében döntsenek most. Ettől függetlenül egy későbbi testületi ülésen napirendre lehet
tűzni a BÓLEM Kft.-vel és a Ménesbirtokkal történő egyeztetés eredményét.
Fekete Attila képviselő: Egyetért. Legközelebb pedig nagyobb mennyiséget kell egyben
ledaráltatni.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért a javaslattal.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Részszavazásra bocsájtja a legutóbb elhangzott javaslatot.
Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az önkormányzati járdabontásokból
származó betontörmelék újrahasznosítási célú ledarálására adott árajánlatokból Szilágyi Zsolt
ev. (5820 Mezőhegyes, Rózsa u. 61.) árajánlatát fogadja el nettó 3.500-Ft/m3 egységár
figyelembevételével azzal, hogy a tényleges elszámolás a valós ledarált mennyiség alapján
történjen, és a kiadás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka
legyen, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés harmadik része tartalmazza, hogy lakossági
jelzés érkezett arról, hogy a Zala György lakótelep 2/A. számú épületének járdája az épület
falára lejt, így a járdán képződő csapadékvíz az épület falát áztatja. A megoldás a helyes lejtés
kialakítása a régi járdaszakasz elbontásával és új aszfaltjárda kialakításával. Még a nyáron
megoldható a probléma abban az esetben, ha az Önkormányzat biztosítja a járdajavítás
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költségének a felét, a javítást végző vállalkozás pedig a másik felét fedezi. Mezőhegyes a
kistérség egyik olyan települése, ahol a megnyert pályázatok 80%-a már megvalósult. Ehhez
kellettek a jó testületi döntések, illetve az apparátus munkája, melyet most megköszön. Kéri,
akinek kérdése, véleménye van, tegye meg. Kérdés, vélemény nem volt. Kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület a Zala György lakótelep 2/A. épülete előtt szükséges
járdajavítás költségének 50%-át, bruttó 443.116-Ft összeget biztosítsa az önkormányzat 2022.
évi költségvetési tartalékénak terhére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A fenti részszavazati arányok alapján kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület az alábbi műszaki feladatok elvégzéséről határozzon: az ÁMK
területén lévő extrém pálya javítására a szükséges nettó 640.000-Ft+27% ÁFA= bruttó
812.800-Ft összeget biztosítsa, mely kiadás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartaléka; az önkormányzati járdabontásokból származó betontörmelék
újrahasznosítási célú ledarálására adott árajánlatokból Szilágyi Zsolt ev. (5820 Mezőhegyes,
Rózsa u. 61.) árajánlatát fogadja el nettó 3.500-Ft/m3 egységár figyelembevételével azzal, hogy
a tényleges elszámolás a valós ledarált mennyiség alapján történjen, és a kiadás pénzügyi
fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka; a Zala György lakótelep 2/A.
épülete előtt szükséges járdajavítás költségének 50%-át, bruttó 443.116-Ft összeget biztosítsa,
mely kiadás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka,
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 az alpolgármester kihirdette:
130/2022. (VII. 28.) Kt. számú határozat
Aktuális műszaki feladatok elvégzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbi műszaki feladatok elvégzéséről határoz:
1. Az ÁMK területén lévő extrém pálya javítására a szükséges nettó 640.000-Ft+27%
ÁFA= br.812.800-Ft összeget biztosítja. A kiadás pénzügyi fedezete az Önkormányzat
2022. évi költségvetésének tartaléka.
2. Az önkormányzati járdabontásokból származó betontörmelék újrahasznosítási célú
ledarálására adott árajánlatokból Szilágyi Zsolt ev. (5820 Mezőhegyes, Rózsa u. 61.)
árajánlatát fogadja el nettó 3.500-Ft/m3 egységár figyelembevételével azzal, hogy a
tényleges elszámolás a valós ledarált mennyiség alapján történik. A munkálatokat a
lehető leghamarabb el kell végezni.
A kiadás pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
3. A Zala György lakótelep 2/A. épülete előtt szükséges járdajavítás költségének 50%-át,
bruttó 443.116-Ft összeget biztosítja. A kiadás pénzügyi fedezete az Önkormányzat
2022. évi költségvetésének tartaléka.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Köszöni alpolgármester úr
elismerését, nem csak a műszaki csoport, hanem a titkárság, a pénzügyi csoport és a teljes
apparátus együttes munkájának az eredménye az, hogy jól halad a pályázatok megvalósítása. A
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„Mezőhegyes, Béke park 1. szám alatti kollégium tálalókonyha és étkező átalakítása, felújítása”
pályázat beadási határideje 2022. augusztus 25. napja, előtte szükség lesz egy rendkívüli ülés
összehívására.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Elkezdődött a Polgármesteri Hivatal födém felújítása, és
hamarosan elkezdődik az óvoda és a bölcsőde felújítása is.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye
meg. Mivel kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Fekete
Attila és Kovács István képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való
részvételt és az ülést – 1450 órakor – berekesztette.

K. m. f.
Jeszenka Zoltán
alpolgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Fekete Attila
képviselő

Kovács István
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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