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

Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. augusztus 23. napján – 1400 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, 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
Meghívott: 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 7 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Fekete Attila és Magyar Tibor képviselő urak később érkeznek az ülésre. Kéri,
hogy az utólag megküldött előterjesztést, mely az ÁMK kérelme a közfoglalkoztatottak
alkalmazásáról, bérük kiegészítéséről 5. napirendként, illetve jelen ülésre beterjesztendő
szóbeli előterjesztését a Mezőhegyes 672/13 hrsz-ú közterületen lévő gyeprácsos parkoló
felújításáról, 6. napirendként tárgyalja a testület. Ez alapján javaslatot tesz az alábbi napirendek
megvitatására:
1) A TOP-Plusz-3.3.2-BS1 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra
fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes Béke park 1.
szám alatti Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás” című pályázat
benyújtása
2) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
3) Makoviczki Martin részére a Mezőhegyes név engedélyezése
4) Tájékoztatás a PBM-058 rendszámú állami tulajdonú gépjármű ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban
5) Az ÁMK kérelme közfoglalkoztatottak alkalmazása, bérük kiegészítése iránt a
költségvetés módosításával
6) Mezőhegyes, 672/13 hrsz-ú közterületen lévő gyeprácsos parkoló felújításáról
Bejelentések
Pap István Tibor polgármester: 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 7 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: A TOP-Plusz-3.3.2-BS1 „Helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes
Béke park 1. szám alatti Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás”
című pályázat benyújtása
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a felújítás okát és az
elképzeléseket, azt viszont hozzáteszi, hogy azt kérte a tervezőktől, hogy úgy készítsék el a
terveket, hogy azok a későbbiekben kiegészíthetők legyenek egy főzőkonyha kialakítására. A
pályázat beadási határideje 2022. augusztus 25.-e.
Fekete Attila képviselő 14:05 órakor megérkezett az ülésre. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 8 fő.
Tarkó Gábor képviselő: Hozzávetőlegesen lehet-e tudni, hogy mekkora költséget jelentene a
tálalókonyha főzőkonyhává alakítása?
Pap István Tibor polgármester: Valószínűleg ezt csak hozzáépítéssel lehet megvalósítani, de
nem ismert ennek költsége.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: Az árát azért sem kérték
meghatározni, mert jelen körülmények között minden kalkuláció csak pár napig érvényes. Az
épület az új játszótér irányába bővülne, illetve déli irányban az ÁMK épülete felé.
Magyar Tibor képviselő 14:07 órakor megérkezett az ülésre. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 9 fő.
Karsai Sándor műszaki-városfejlesztési csoportvezető: A tálalókonyha konyhatechnológiai
felszerelése 20,5 millió Ft, a főzőkonyhához ennél jóval több pénz kell. A gépészeti kiállások
úgy lesznek megtervezve, hogy a főzőkonyha feltételeinek is megfelel majd.
Pap István Tibor polgármester: Elvileg a tálalókonyha megvalósítása is 5 éves fenntartási
kötelezettséget ír elő, így nem lehet előre tudni azt sem, hogy lesz-e lehetőség azt tovább
fejleszteni. Kéri, akinek további kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye
meg. Mivel további kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki
egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP-Plusz-3.3.2-BS1 „Helyi egészségügyi és
szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes
Béke park 1. szám alatti Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás” című pályázat
benyújtásáról döntsön, és a pályázat keretében bruttó 121.494.632,-Ft összegű támogatási
kérelemmel forduljon a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz, illetve vegye tudomásul a
pályázat támogatási kérelmének benyújtására vonatkozó konzorciumi együttműködési
megállapodás megkötését a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal, hatalmazza fel a
polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató
okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
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A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
131/2022. (VIII. 23.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-3.3.2-BS1 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése”
elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes Béke park 1. szám alatti
Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás” című pályázat benyújtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-3.3.2-BS1 „Helyi egészségügyi és
szociális infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes
Béke park 1. szám alatti Kollégium tálalókonyha és étkező átalakítás, felújítás” című pályázat
benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 121.494.632, -Ft összegű támogatási kérelemmel fordul
a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzatnak 13 db olyan rendelete van, amelyet
hatályon kívül kell helyezni, hiszen szabályozási céljukat teljesítették, végrehajtottá váltak.
Kéri, akinek kérdése, véleménye van a rendelet-tervezettel kapcsolatban, azt tegye meg. Mivel
a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet-tervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta, és
az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
14/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet
Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
3. napirendi pont: Makoviczki Martin részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Pap István Tibor polgármester: Megkereste Makoviczki Zoltán újkígyósi lakos, akinek több
gyermeke is versenyszerűen lovagol. Előadta, hogy kisebbik gyermeke Makoviczki Martin a
Mezőhegyesi szakközépiskolában tanul, szeretne elindulni a Nemzeti Vágtán a Hősök terén
2022. október 1.-2. napján. Kérte, hogy a képviselő-testület engedélyezze gyermeke részére a
kishuszár vágtán a Mezőhegyes név használatát, azt, hogy „Mezőhegyes város” színeiben
versenyezhessen.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Örömteli a fiatalember elszántsága, ezért javasolja, hogy
eredménytől függően a képviselő-testület részesítse anyagi elismerésben az indulót.

3

Pap István Tibor polgármester: Az, hogy Makoviczki Martin a Hősök terén lovagol
Mezőhegyes színeiben, már hatalmas dolog, de még nem tudják, hogy bejut-e a döntőbe.
Egyetért az elismeréssel, és a versenyző reklámozásával, de azzal nem, hogy ez pénzbeli
elismerés legyen. Szép gesztus, hogy Mezőhegyes hírnevét öregbíti a versenyző a Nemzeti
Vágtán, de azt gondolja, hogy a verseny után, az eredmények ismeretében térjenek vissza erre
a javaslatra.
Magyar Tibor képviselő: Olyan tárgyi elismerést javasolna, amit már a versenyen is
hasznosítani tud, mint például egy Mezőhegyes címerrel ellátott nyeregalátét.
Pap István Tibor polgármester: A Nemzeti Vágta rendezvénynek megvan a saját arculati
kézikönyve, és saját elismeréseket is osztanak. Dönteni most a névhasználatról kell. 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 Mezőhegyes Város címerének és zászlójának használatáról és a
Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló 34/2005. (IX.28.)
önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2022. október 1.-2. között engedélyezze
Makoviczki Martin helyi szakközépiskolai tanuló részére (Újkígyós, Széchenyi u. 69., szül:
Békéscsaba 2007.05.15, an: Pilán Ilona) a „Mezőhegyes” név használatát és hogy „Mezőhegyes
város” színeiben versenyezhessen a Nemzeti Vágtán (a Hősök terén) a kishuszár vágtán,
Mezőhegyes város hírnevének öregbítése céljából, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
132/2022. (VIII.23.) kt. sz. határozat
Makoviczki Martin részére a Mezőhegyes név engedélyezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város címerének és zászlójának
használatáról és a Mezőhegyes városra utaló elnevezés használatának szabályairól szóló
34/2005. (IX.28.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján 2022. október 1.-2. között
engedélyezi Makoviczki Martin helyi szakközépiskolai tanuló részére (Újkígyós, Széchenyi u.
69., szül: Békéscsaba 2007.05.15, an: Pilán Ilona) a „Mezőhegyes” név használatát és hogy
„Mezőhegyes város” színeiben versenyezhessen a Nemzeti Vágtán (a Hősök terén) a kishuszár
vágtán, Mezőhegyes város hírnevének öregbítése céljából.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: a közlésre: haladéktalanul
4. napirendi pont: Tájékoztatás a PBM-058 rendszámú állami tulajdonú gépjármű
ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban
Pap István Tibor polgármester: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV
Zrt.) írásban küldött tájékoztatást a PBM-058 rendszámú állami tulajdonú gépjármű ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban. Ez az a gépjármű, amelyet Tarkó Gábor
iskolaigazgató úr korábban kedvezményesen áron felajánlott az önkormányzatnak
megvásárlásra. A gépjármű nem a szakképző iskola, hanem az MNV Zrt. tulajdona, ezért ebben
a Zrt. jogosult eljárni. A tájékoztató arról szól, hogy az önkormányzatnak nyilatkoznia kell
arról, hogy vállalja a tulajdonba adással felmerülő költségek megtérítését, illetve a testületnek
döntenie kell arról, hogy milyen célra kívánja használni a gépjárművet. Jegyző úrral egyeztetett
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ebben a kérdésben, az önkormányzat a jogszabályban előírt kötelező feladatai ellátására venné
igénybe a gépjárművet. Kéri, akinek kérdése, véleménye van a tájékoztatóval kapcsolatban,
tegye meg.
Tarkó Gábor képviselő: A Ménesbirtoknál korábban szóba került, hogy a Mezőhegyesi
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kap egy új gépjárművet és a régebbi autót
értékesíteni kell. Ekkor gondoltak arra, hogy jutányos áron értékesítik az önkormányzatnak ezt
a megkímélt állapotú autót, melyet egyébként még akkor vásárolt az iskola, amikor a
Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alatt működött. Megkereste az MNV Zrt-t, mint
tulajdonost, hogy megtudja, milyen módon lehetne ezt az értékesítést megvalósítani, és erre
érkezett az önkormányzathoz ez a tájékoztatás. Az iskola jelenleg is használja ezt a
gépjárművet, de megkérdezi a menedzsmenttől, hogy továbbra is szándékában áll-e értékesíteni
a gépjárművet.
Pap István Tibor polgármester: Ez a levél az MNV. Zrt.-től érkezett, melyre választ szeretne
adni. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. álláspontját nem ismeri ebben a kérdésben.
Magyar Tibor képviselő: Az a véleménye, hogy a testület ne foglaljon állást, köszönje meg a
tájékoztatást az MNV Zrt.-nek, és amikor újra aktuálissá válik az autó értékesítése, akkor
először az önkormányzatnak jelezze azt a Ménesbirtok Zrt. Időközben kiderült, hogy erre a
gépjárműre szüksége van az iskolának. Ha a képviselő-testület azt mondja, hogy igényt tart erre
a gépjárműre, akkor ennyi erővel az MNV Zrt. minden ingóságára is igényt tarthatna, alapos
indokolás mellett.
Pap István Tibor polgármester: Érti Magyar Tibor, mint az iskola alkalmazottjának
véleményét, de most jelenleg Mezőhegyes Város képviselő-testületi ülésén vesz részt, mint
önkormányzati képviselő, így a Város érdekeit kellene képviselnie. A városnak szüksége van
erre a gépjárműre, melyet körülbelül fél éve Tarkó Gábor úr, mint iskolaigazgató ajánlott fel az
önkormányzatnak megvásárlásra, míg az MNV Zrt. a Ménesbirtok Zrt. által írt levélben foglalt
felajánlás alapján fordult az önkormányzathoz. Az a véleménye, hogy a testületnek
mindenképpen választ kell adnia erre a megkeresésre.
Magyar Tibor képviselő: Azt még hozzáteszi, hogy véleménye szerint jelenleg az
önkormányzatnak kellő számú gépjárműve van, és ilyen üzemanyag árak mellett egy használt,
5 éves autót nem szabad átvenni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ingyenes vételről lenne szó. Hátrányuk nem származna belőle.
Pap István Tibor polgármester: Nem eggyel több autót fog üzemeltetni az önkormányzat,
hiszen a Crafter javítása 1 millió Ft kiadással járna, ezért azt a továbbiakban nem használnák a
kötelező feladatok ellátásra. Azt senki se felejtse el, hogy ez a levél azért érkezett az MNV Zrt.
részéről, mert Tarkó Gábor igazgató úr részéről történt egy felajánlás.
Kovács István képviselő: Nem szabad ezt a felajánlást veszni hagyni, javasolja, hogy vállalja
a testület a tulajdonba adás költségeit. Elképzelhető, hogy ez a helyzet azért alakulhatott ki,
mert az iskola és a fenntartó között nem volt megfelelő az információáramlás.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja a testületnek, hogy döntsön arról, vállalja a
gépjármű tulajdonba adásának költségeit, hiszen ettől a nyilatkozattól még nem kerül az
önkormányzat tulajdonába az autó.
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Tarkó Gábor képviselő: Itt van egy kis félreértés. Az MNV Zrt., mint fenntartó nem tudja az
önkormányzatnak adni az autót addig, amíg az iskola, mint üzembentartó és a Ménesbirtok Zrt,
mint a vagyon kezelője erről le nem mondana. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat semmi
rosszat nem tesz, ha erre a tájékoztatásra igent mond, de ő még egyeztet a Ménesbirtok
vezetőségével.
Pap István Tibor polgármester: Az MNV Zrt. levele úgy kezdődik, hogy „hivatkozással a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 2009/2021. ikt.számú megkeresésére”. Ezt a
levelezést nem az önkormányzat kezdeményezte, és nem értené, ha az önkormányzat nem élne
ezzel a felajánlással. Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel további
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze és kérelmezze a Magyar Állam tulajdonában és a
Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Jung József tér 1.)
vagyonkezelésében lévő PBM-058 rendszámú Ford Transit Custom gépjármű ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását, azzal, hogy a gépjárművet az Önkormányzat a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában
meghatározott szociális ellátás kötelező feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba
venni és tanyagondnoki szolgálat ellátása céljára kívánja felhasználni, és az önkormányzat
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, és hatalmazza fel a
polgármestert, hogy a fenti gépjármű ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben járjon el, és valamennyi nyilatkozatot
megtegyen, illetve hogy a fenti gépjármű ingyenes önkormányzati tulajdonba adására
vonatkozó megállapodást aláírja, továbbá kérje fel a polgármestert, hogy a döntést mihamarabb
közölje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
133/2022. (VIII. 23.) Kt. számú határozat
Állami tulajdonú gépjármű ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820
Mezőhegyes, Jung József tér 1.) vagyonkezelésében lévő PBM-058 rendszámú Ford Transit
Custom gépjármű ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
A gépjárművet az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott szociális ellátás kötelező
feladatának ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és tanyagondnoki szolgálat ellátása
céljára kívánja felhasználni.
Az önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gépjármű ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti gépjármű ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntést mihamarabb közölje a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-vel (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.).
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatában
5. napirendi pont: Az ÁMK kérelme közfoglalkoztatottak alkalmazása, bérük
kiegészítése iránt a költségvetés módosításával
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a József Attila ÁMK
intézményvezetőjének tájékoztatását a közfoglalkoztatottak alkalmazásáról. Szeretné
kihangsúlyozni, hogy a Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása csak szóban hangzott el, írásban
erről az intézményvezető nem kapott felvilágosítást. Jelen ülésen arról kell dönteni, hogy a
testület szeretné-e fenntartani az ÁMK intézményében a 15 fő közfoglalkoztatotti létszámot a
Foglalkoztatási Osztály által támogatott bér 20%-kal való kiegészítése mellett, illetve, hogy
ismét megítéli-e a teljesítménypótlékot 3 fő közfoglalkoztatottjának, többletfeladat ellátása
miatt. Kéri a kérdéseket, véleményeket.
Magyar Tibor képviselő: Úgy gondolja, hogy az önkormányzat vállalja a 2,6 millió Ft
többletköltséget, hiszen ezeknek a dolgozóknak a munkájuk sokkal többet ér ennél, ha azt az
önkormányzat jól tudja koordinálni.
Pap István Tibor polgármester: Ez a 2,6 millió Ft csak egy szóbeli tájékoztatás, mely nagy
bizonytalanságot okoz a döntésben. Jegyző úr a tegnapi napon például nem ezt a tájékoztatást
kapta a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától, hanem azt, hogy a Munkaügyi Központ
100%-os támogatást fog nyújtani.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Ugyanarról a 15 főről van szó az előterjesztésben, mint
korábban, vagy cserélődnek ezek a munkavállalók? Mert előbb-utóbb mindenkinek saját
magának illene alakítania a sorsát. 15-20 évvel ezelőtt is ilyen kiegészítéseket alkalmazott a
kormány?
Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője: Nem, nem ugyanazokra a
személyekre vonatkozik ez a kérelem, mint a korábbi, van cserélődés a munkavállalók között.
A kérdés másik részével kapcsolatban pedig azt tudja elmondani, hogy időközben a közoktatási
törvényt felváltotta a köznevelési törvény, mely teljesen más követelményeket ír elő, így
például nem szerepeltet karbantartót, udvarost, fűtőt, tehát csak közfoglalkoztatás keretében
lehet ezt a munkát ellátni.
Pap István Tibor polgármester: Az ÁMK intézményvezetője által kért 15 fő státusza be van
töltve?
Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője: Jelenleg nincs, 13 fő álláshely
van betöltve, 2 fő hiányzik a Centrál intézményegységből.
Pap István Tibor polgármester: Azt gondolja, hogy a Centrál 2 fő közmunkás alkalmazása
nélkül is el tudja látni feladatát. A gond akkor kezdődik majd, amikor a kormány elveszi a
finanszírozást a közfoglalkoztatási rendszertől.

7

Uj Zoltán képviselő: Egyetért azzal, hogy a 15 fő munkájára szükség van, munkájukat meg
kell becsülni, hiszen sok esetben az állandó dolgozó munkavállaló munkáját is elvégzik. Az
intézményvezető asszonytól kérdezi, hogy a táblázatban szereplő 5 fő óvodai kisegítő közül
miért csak 1 főt részesít teljesítménypótlékban?
Verébné Sulyok Éva a József Attila ÁMK intézményvezetője: Ezt a végzettsége indokolja.
Korábban is elmondta, hogy sajnos a jogszabály alapján egy pedagógiai asszisztens végzettségű
dolgozót csak segédmunkásként lehet alkalmazni, viszont a munkáját tökéletesen végzi, ezért
folyamodott a teljesítménypótlékhoz.
Magyar Tibor képviselő: Az a véleménye, hogy ameddig az állam -többnyire- finanszírozza
a közfoglalkoztatottak bérét, addig maximálisan fel kell tölteni a Foglalkoztatási Osztály által
engedélyezett létszámot.
Pap István Tibor polgármester: 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 2022.
szeptember 1.-jétől 2023. február 28.-áig támogassa a Mezőhegyesi József Attila ÁMK-ban 15
fő közfoglalkoztatott alkalmazását és a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által támogatott bérük 20%-al való kiegészítésével az alábbiak
szerint: 12 fő segédmunkás teljes munkaidőben bruttó 100.000,-Ft/hó bér mellett, és 3 fő
ügyviteli dolgozó bruttó 130.000,-Ft/hó bér mellett, a 15 fő foglalkoztatásának teljes önköltsége
- teljesítménypótlékokkal együtt - bruttó 2.607.120,-Ft, mely összeg fedezete az önkormányzat
2022. évi költségvetésének céltartaléka, és az önkormányzat 2023. évi költségvetése,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
134/2022. (VIII. 23.) Kt. számú határozat
A József Attila ÁMK közfoglalkoztatottjainak alkalmazása és bérük kiegészítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. szeptember 1.-jétől 2023.
február 28.-áig támogatja a Mezőhegyesi József Attila ÁMK-ban 15 fő közfoglalkoztatott
alkalmazását és a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya által támogatott bérük 20%-al való kiegészítését az alábbiak szerint:
- 12 fő segédmunkás teljes munkaidőben bruttó 100.000,-Ft/hó bér mellett,
- és 3 fő ügyviteli dolgozó bruttó 130.000,-Ft/hó bér mellett.
A 15 fő foglalkoztatásának teljes önköltsége - teljesítménypótlékokkal együtt - bruttó
2.607.120,-Ft
A fenti összeg fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka, és az
önkormányzat 2023. évi költségvetése.
Felkéri az ÁMK intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon az érintett személyek kinevezésének
elkészítéséről.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: 2022. szeptember 1.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület bruttó
30.000,-Ft/hó/fő teljesítménypótlékot ítéljen meg 2022. szeptember 1.-jétől 2023. február 28.áig a Mezőhegyesi József Attila ÁMK 3 fő közfoglalkoztatottjának, többletfeladat ellátása
miatt, járulékokkal együtt összesen bruttó 575.100,-Ft összegben, melynek fedezete az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka, és az önkormányzat 2023. évi
költségvetése, és kérje fel az ÁMK intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon az érintett
személyek kinevezésének módosításáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
135/2022. (VIII. 23.) Kt. számú határozat
Teljesítménypótlék a József Attila ÁMK közfoglalkoztatottjainak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bruttó 30.000,-Ft/hó/fő
teljesítménypótlékot ítél meg 2022. szeptember 1.-jétől 2023. február 28.-áig a Mezőhegyesi
József Attila ÁMK 3 fő közfoglalkoztatottjának, többletfeladat ellátása miatt, járulékokkal
együtt összesen bruttó 575.100,-Ft összegben.
Az összeg fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének céltartaléka, és az
önkormányzat 2023. évi költségvetése.
Felkéri az ÁMK intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon az érintett személyek kinevezésének
módosításáról.
Felelős: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Határidő: 2022. szeptember 1.
6. napirendi pont: Mezőhegyes, 672/13 hrsz-ú közterületen lévő gyeprácsos parkoló
felújításáról
Pap István Tibor polgármester: Az eredeti elképzelések szerint az ÁMK parkolója a „Zöld
város kialakítása Mezőhegyesen” pályázat keretén belül került volna felújításra, de ezt a
műszaki tartalmat végül csökkentette a testület amiatt is, hogy a csapadékvíz beruházás is érinti
ezt a területet, és majd annak keretében megtörténik a helyreállítás. Sajnos ez nem így történt,
a csöveket az előírt nyomvonalon elhelyezte a kivitelező, és sávosan visszaállította az eredeti
állapotot, azonban a parkoló többi része továbbra is rossz állapotban van. Indikatív árajánlatot
kért a BÓLEM Kft-től a parkoló felújítására, melynek végösszege bruttó 6.258.681, - Ft. Ebből
a térburkolat elhelyezése igen jelentős összeg, mely munkát úgy gondolja, hogy az
önkormányzat dolgozói is el tudnak végezni, így csupán a bontás, tükörkészítés, szegély lerakás
költségét, mindösszesen bruttó 2.675.833-Ft értékű munkát kellene megrendelni. Kéri a
kérdéseket, véleményeket.
Krcsméri Tibor képviselő: Mikor kezdődne a parkoló felújítása? Hiszen hamarosan kezdődik
az iskola. Az önkormányzat dolgozói ezért a munkáért kapnak-e plusz juttatást?
Pap István Tibor polgármester: Ezt a munkát nagyon rövid idő alatt el kell végezni. Még
nem tárgyalt erről, hiszen először a testület döntését szerette volna kikérni, így nem tud arra
válaszolni, hogy mikor kezdődnének a munkálatok. Az önkormányzati dolgozók motiválásától
nem zárkózik el, nincs akadálya például annak sem, hogy a munka végeztével megvendégelje
őket a testület.
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Kovács István képviselő: A parkoló területe nagyobb lesz?
Pap István Tibor polgármester: Nem.
Magyar Tibor képviselő: Helyi vállalkozókat nem kellett volna megkérdezni, hogy el tudjáke vállalni ezt a munkát?
Pap István Tibor polgármester: Nem ragaszkodik a BÓLEM Kft. megbízásához, a beszerzési
szabályzat szerint több árajánlatot kell kérni, de a helyi vállalkozók nem rendelkeznek olyan
gépparkkal, amely ehhez a munkához szükséges lenne, és rövid az idő is, továbbá eleve a
BÓLEM Kft. dolgozott azon a területen.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Jövőre nem lehetne egy tereprendezést végrehajtani a parkoló
területén és annak környezetében? Hátha lesz még rá pályázati kiírás.
Pap István Tibor polgármester: A 2021-2027-es ciklus minden lehetséges pályázati
felhívására pályáztak, sok esélyt nem lát arra, hogy lesz erre pályázati kiírás. Ebből a forrásból
(TOP Plusz) legalábbis biztosan nem lesz.
Uj Zoltán képviselő: Támogatja polgármester úr elképzelését. A karbantartó és parkgondozó
részleg dolgozóinak és a közfoglalkoztatott munkavállalóknak ez egy lehetőség a
csapatépítésre, és pár képviselőtársával összefogva a bográcsos megvendégeléstől sem zárkózik
el.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
Miután további kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület,
a Mezőhegyes, Kórház utcáról megközelíthető, 672/13 hrsz-ú közterületen lévő beton gyeprács
burkolatú parkolót újítsa fel, a parkolófelújítás alépítményi munkálatait a legkedvezőbb
ajánlatot benyújtó vállalkozással, maximum nettó 2.106.955-Ft+27%ÁFA = bruttó 2.675.833Ft értékben végeztesse el, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartaléka, az elkészített alépítményre a meglévő gyeprács elemek lerakását az
Önkormányzat saját kivitelezésben végezze el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 9 fő.
A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
136/2022. (VIII. 23.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes, 672/13 hrsz-ú közterületen lévő gyeprácsos parkoló felújításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Mezőhegyes, Kórház utcáról
megközelíthető, 672/13 hrsz-ú közterületen lévő beton gyeprács burkolatú parkolót felújítja.
A parkolófelújítás alépítményi munkálatait a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó vállalkozással,
maximum nettó 2.106.955-Ft+27%ÁFA = bruttó 2.675.833-Ft értékben végeztesse el.
A felújítás pénzügyi fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
Az elkészített alépítményre a meglévő gyeprács elemek lerakását az Önkormányzat saját
kivitelezésben végzi el.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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Bejelentés
Pap István Tibor polgármester: Erdős Norbert országgyűlési képviselő megkérte Őt, hogy
hívja össze a Kistérség településeinek vezetőit, akik egy konferencia keretén belül
bemutathatják jövőbeli fejlesztési elképzeléseiket, terveiket. Ennek időpontja 2022. augusztus
25.-e. Mezőhegyes önkormányzatának terveit, elképzeléseit projektorra kivetített
prezentációján keresztül ismerteti a képviselőkkel és a megjelentekkel.
Kéri, akinek kérdése, bejelentése, észrevétele van, tegye meg. Mivel kérdés, bejelentés,
észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és Uj Zoltán
képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést –
1535 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Krcsméri Tibor
képviselő

Uj Zoltán
képviselő

jegyzőkönyv-hitelesítők
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