Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
20/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 28. napján – 1405 órai
kezdettel – a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Jeszenka Zoltán alpolgármester,
Hegedűs Béla Tibor, Kovács István, Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Tarkó Gábor, Uj Zoltán
képviselők
Távolmaradását bejelentette: Fekete Attila képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető, Karancsi Norbert műszaki ügyintéző
Meghívottak: Tóth Péter, a BM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tű. alezredese, Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
r. alezredese, dr. Varga Imre ügyvéd, Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urakat, jegyző urat, az aljegyző hölgyet, a meghívottakat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait.
Dr. Varga Imre ügyvéd úr és Hegedűs Béla Tibor képviselő úr később érkezik az ülésre. Fekete
Attila képviselő bejelentette távolmaradását. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel
határozatképes, az ülést megnyitotta. 32 évvel ezelőtt, 1990. szeptember 30. napján tartották
Magyarországon az első helyhatósági önkormányzati választásokat. Ennek emlékére az
Országgyűlés 2000. évben a Helyi Önkormányzatok Napjává nyilvánította szeptember 30-át.
A mai napon erre az alkalomra is emlékeznek. Javasolja, hogy a 3. napirendként tárgyalja a
testület a villamosenergia és a gázbeszerzés közbeszerzési eljárását, melynek előterjesztését a
testület tagjai az ülés előtt megkapták.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
1) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Mezőhegyes Városi Önkormányzat energia ellátását biztosító közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásainak elfogadása
4) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
6) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról
7) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
8) A 134/2022. (VIII. 23.) kt. számú határozat visszavonása
9) A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz történő csatlakozás
10) A Magyar Falu Pályázat 2023. évi pályázatainak elkészítése
11) A Mezőhegyes, 0556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési tilalom elrendelése
Bejelentések
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek más javaslata, módosító indítványa van a
napirendeket illetően, tegye meg. Mivel más javaslat, indítvány nem volt, kéri, aki a javasolt
napirendekkel egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
Napirend előtti téma:
Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Pap István Tibor polgármester: A testület tagjai megkapták a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló visszautal az előző üléseken tárgyalt témák
végrehajtására. (A beszámoló a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót illetően,
tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri a képviselő-testületet, aki egyetért azzal,
hogy a Testület a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadja
el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
143/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 62/2022., 97/2022., 117/2022., 125/2022.,
111/2022., 112/2022., 114/2022., 123/2022., 124/2022., 134/2022., 135/2022. Kt. sz. nyílt
ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Pap István Tibor polgármester: Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Köszönti az ülésen a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának
tűzoltóparancsnokát, Tóth Péter tű. őrnagy urat. Felkéri a parancsnok urat, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának tűzoltóparancsnoka: Azzal egészíti ki a beszámolót, hogy
nagyon fontos a tüzelő-fűtő berendezések felülvizsgálata, illetve a kéményseprés is, mely
továbbra is ingyenesen elérhető szolgáltatás a lakosság számára. Fontos, hogy a lakóházak
rendelkezzenek szén-monoxid és füstérzékelő berendezésekkel, ezzel sok probléma
megelőzhető. Köszöni az önkormányzatnak a közös munkát és együttműködést. Kéri, akinek
kérdése van a beszámolóval kapcsolatban, tegye meg.
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Pap István Tibor polgármester: Köszöni a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága minden dolgozójának a magas színvonalon
végzett munkáját. A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Kéri Tóth
Péter őrnagy urat, hogy egy kommunikációs anyagot biztosítson az önkormányzat részére, mely
a szén-monoxid és füstérzékelők fontosságára hívja fel a figyelmet, és amelyet a helyi
havilapban megjelentetnek. A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának
Mezőhegyes Város területén 2021. évben végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadja
el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
144/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatójáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának Mezőhegyes Város területén 2021.
évben végzett tevékenységéről szóló, a jegyzőkönyv mellékletét képező tájékoztatóját
elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont:
tevékenységéről

Tájékoztató

a

Battonyai

Határrendészeti

Kirendeltség

Pap István Tibor polgármester: Köszönti Szepesi Sándor urat, a Battonyai Határrendészeti
Kirendeltség vezetőjét. Kérdezi alezredes urat, hogy van-e a tájékoztatóval kapcsolatban
kiegészíteni valója.
Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője: Nem szeretné a
beszámolót kiegészíteni, amennyiben valakinek kérdése van, áll rendelkezésre. Köszöni az
önkormányzat együttműködését, illetve a lakosság segítségét, jelzéseit is.
Pap István Tibor polgármester: A battonyai határátkelőhelyen miért nagyobb a belépő
forgalom, mint a kilépő forgalom?
Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője: Ezek a számok a
nagylaki határátkelő forgalmától is függenek. Vannak, akik a battonyai, vannak, akik a nagylaki
átkelőhelyet választják ki vagy belépésre. Aki az Európai Unió más országaiba tart, visszafelé
sokszor más útvonalon megy haza.
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Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség munkáját.
Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval kapcsolatosan, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért
azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, 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:
145/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Varga Imre ügyvéd úr és Blaskó Ivett energetikus 14:20 órakor megérkeztek az
ülésterembe.
3. napirendi pont: Mezőhegyes Városi Önkormányzat energia ellátását biztosító
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásainak elfogadása
Pap István Tibor polgármester: Köszönti dr. Varga Imre ügyvéd urat és Blaskó Ivett
energetikai szakértőt. A Képviselő-testület a 2022. szeptember 20.-i rendkívüli ülésen döntött
az energia ellátását biztosító közbeszerzési eljárás bírálóbizottsági tagjainak kijelöléséről. A
közbeszerzési eljárást teljeskörűen Dr. Varga Imre ügyvéd fogja lefolytatni, azonban a szakmai
anyag összeállítására és a közbeszerzési eljárásban szükséges szakértői tevékenység ellátására
energetikus szakértő bevonására is szükség volt. Az elkészült ajánlattételi felhívásokat a tegnapi
napon elektronikus úton a testület tagjai megkapták, illetve az erről szóló előterjesztés az ülés
előtt kiosztásra került. Kéri dr. Varga Imre ügyvéd urat, tájékoztassa a testületet.
Dr. Varga Imre ügyvéd: A gáz és a villamosenergia vonatkozásában is legfontosabb kérdés a
becsült érték, és a rendelkezésre álló fedezet. Ha a rendelkezésre álló fedezet kevesebb, mint a
becsült érték, akkor a rendelkezésre álló fedezet értékéig adott ajánlatot el kell fogadni. A
felhívás előkészítésekor az általános gyakorlatból indult ki, ezért a szakértő által megállapított
becsült érték összegében határozta meg a rendelkezésre álló fedezetet, azt azonban, hogy
milyen fedezet áll rendelkezésre, azt a testületnek kell eldöntenie. A bizonytalanság miatt az a
tapasztalat, hogy a rendelkezésre álló fedezetet ne a felhívásban elkészített összegben, hanem
annál alacsonyabb áron javasolja megállapítani, mert ez biztosítja azt a lehetőséget, hogy a
rendelkezésre álló fedezet összegén felüli ajánlat esetén az eljárást eredménytelennek lehet
nyilvánítani. Az ülés előtt összeült a bírálóbizottság, és az a javaslat született, hogy a becsült
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érték meghatározása során kiszámított várható nettó összeg 2/3-ának megfelelő összeget
jelöljön meg a testület rendelkezésre álló forrásként. Ha olyan ajánlat érkezik, ami
elfogadhatatlan és azt a Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja, akkor nem kerül
bejelentésre a végső menedékes szolgáltató részére, hogy az Önkormányzat 2023. január 1.től
más szolgáltatóval kíván szerződést kötni. Aki november 30. napjáig nem jelenti be, hogy más
szolgáltatóval kíván 2023. január 1. napjától szerződést kötni, akkor a Ptk. szabályai szerint
január 1.-től a végső menedékessel jön létre a szolgáltatási jogviszony. Ez még bizonytalanabb
helyzetet teremt. Senki nem tudja előre az árak alakulását. A szerződött villamosenergia és gáz
mennyiségtől az ajánlatkérő +10, -20% mennyiségben kötbérmentesen eltérhet, mely nem
fogyasztási helyenként értendő. Amennyiben a testület jóváhagyja a felhívást, készül egy
útmutató és egy szerződéstervezet, melyek az EKR rendszerbe kerülnek feltöltésre. Az
ajánlattételi határidő a hirdetmény feladásával kezdődik. Ha a hirdetmény ellenőrzése során
hiánypótlásra kerül sor, azt 2 munkanapon belül kell kiadni. Az ajánlatok az EKR díj
megfizetése után feladhatóak.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A -20%-os eltérés növelhető -30%-ra? Hiszen, ha a
Polgármesteri Hivatal emeleti irodái a földszintre költöznek, azzal lehet energiát megtakarítani.
Dr. Varga Imre ügyvéd: Igen, lehet ilyen feltételt meghatározni, 25%-os is lehet.
Tarkó Gábor képviselő: Az ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső bizonytalan jövőbeli
eseményt nem kellene pontosabban definiálni?
Dr. Varga Imre ügyvéd: Ez nem feltételes közbeszerzés, és a Közbeszerzési Hatóság
állásfoglalása - amelyet ezzel kapcsolatban kért – nem javasolta, mert a jövőbeli bizonytalan
eseményeket nem lehet objektív módon meghatározni.
Pap István Tibor polgármester: Milyen árakkal lettek megállapítva a becsült értékek?
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Több önkormányzat árait látta már, és ezek az árak a más
önkormányzatoknak adott árak közül a legalacsonyabbak. Találkozott már 1522Ft/m3, 1944
Ft/m3 és 2544 Ft/m3 gázárral, illetve 281 Ft/kWh és 355 Ft/kWh árral is.
Magyar Tibor képviselő: A Bi-Line Kft. végzi az önkormányzati ingatlanok gázkészülékeinek
karbantartását. Készített-e már tanulmányt a Kft. arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a
gázfogyasztást csökkenteni?
Pap István Tibor polgármester: Kérte Szentmihályi Ferenc jegyző urat, hogy egyeztessen
erről a Kft. ügyvezetőjével, akinek szóbeli tájékoztatása egyáltalán nem megnyugtató, ezért
Jeszenka Zoltán alpolgármester úrral, és jegyző úrral sokkal drasztikusabb elképzelésekről
egyeztettek. Az első terv az volt, hogy a Polgármesteri Hivatal emeletének egy részét lezárják.
A rendkívüli ülésen elhangzott javaslat alapján egyeztetést folytatott a Békés Megyei
Kormányhivatal vezetőivel arról, hogy a hivatal egy része átköltözik a Kozma Ferenc utca 11.
szám alatti épületbe. A mai napon már arról egyeztettek, hogy a Polgármesteri Hivatal minden
emeleti irodája a földszintre költözne, mely jelentős megtakarítást eredményezne, még akkor
is, ha a technikai rendszer kiépítése költségekkel jár. A földszinten gipszkarton falból
alakítanának ki irodahelyiségeket. Ezen munkálatok költségigényéről a későbbiekben
tájékoztatja a testületet. Az Általános Művelődési Központ, az óvoda, a bölcsőde, és az
Alapszolgáltatási Központ esetében nincs nagy mozgástér az összevonásra. Az ÁMK épület
rezsiköltségének 93,6%-át a Békéscsabai Tankerületi Központ fizeti, tehát itt sem lát
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mozgásteret. Az áremelkedés hatalmas, ezért minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy
csökkenjen az energiafelhasználás. Kérdezte ügyvéd urat, hogy az irreálisan magas árak miatt
hogyan lehetne feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatni, de arról tájékoztatta, hogy erre nincs
lehetőség.
Kovács István képviselő: A földgáz fogyasztási adatokat tartalmazó táblázatban lévő
mennyiségeket mind az önkormányzat fizeti?
Blaskó Ivett energetikai szakértő: A táblázat az előző év fogyasztási adatok alapján készült.
A gáz év nem egyezik meg a naptári évvel, ezért a táblázat adatai is 9 hónapot tartalmaznak.
Kovács István képviselő: Mi vonatkozik az ÁMK épületében a közösen használt helyiségekre,
például az előtérre, színházteremre? Azokat a továbbiakban lehet használni?
Pap István Tibor polgármester: A Békéscsabai Tankerületi Központtal van egy élő szerződés
ezekre a helyiségekre. Amíg ez a szerződés hatályban van, addig aszerint történik a költségek
megosztása is. Ha a Tankerület ezen módosítani kíván, akkor jelzi az önkormányzat felé.
Dr. Varga Imre ügyvéd: Az ajánlattételi felhívás a feladása után is módosítható, ez
mozgásteret biztosít. A földgáz esetében, ha magasabb ajánlattételi ár érkezik, mint a
rendelkezésre álló fedezet, akkor azt nem kell elfogadni, az eljárást meg lehet ismételni, mert a
nemzeti eljárásrendben az ajánlattételi határidő 10 nap.
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Sok településen igazgatási szünetet rendelnek el a
karácsonyi időszakban, mellyel akár fél havi energiaköltséget is meg lehet spórolni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az elfekvő kórház miatt a hagyatéki ügyintézés nem maradhat
ki ilyen hosszú időre, illetve a települést majorok veszik körül, az ott élő lakosság problémáit
is meg kell oldani.
Magyar Tibor képviselő: A megszorításokat örökre nem lehet fenntartani. Olyan műszaki
fejlesztéseket kellene elindítani, amelyek a későbbiekben kifizetődnek. A költségvetésben lévő
tartalékból erre is el kellene különíteni egy bizonyos összeget. Ha a Bi-Line Kft. nem adott az
energiacsökkentési javaslatokról tanulmányt, akkor keresni kell egy másik céget, hogy tudják,
hogyan lehetne csökkenteni a fogyasztáson.
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Ez más önkormányzatnál is problémát jelent, és jó
felvetésnek is tartja. Van olyan település, amely éppen azt vizsgálja, hogy a napelem telepítés
mennyibe kerül, és megéri-e kiépíteni. Napelem telepítéssel lehet csökkenteni a
villamosenergia fogyasztást, illetve a fűtésrendszereket is át lehet alakítani villamos fűtésre a
hőtermelő rendszer cseréjével. A tetőre helyezett napelemmel az önkormányzat gyarapítja a
vagyonát, és csökkenti a kiadásait.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A napelem telepítés azért aggályos, mert ez egy műemlék épület.
Elektromos kazánokat is lehet telepíteni, ez a testület döntésén múlik.
Magyar Tibor képviselő: Tudomása szerint nem kell a napelemet oda telepíteni, ahol a kazán
van, hiszen az energiát betáplálással juttatják el. Lehetne a napelem a savanyító üzemben is.
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Blaskó Ivett energetikai szakértő: Napelem park kiépítésére is van lehetőség, nem kötelező a
napelemet az épületek tetején elhelyezni.
Pap István Tibor polgármester: Nem véletlenül nem szerepel a napirendek között Centrál
Étteremben lévő kazáncseréről szóló előterjesztés, hiszen ott is keresni kell megoldást egy
gazdaságosabb rendszer kiépítésére.
Uj Zoltán képviselő: Az MVM tájékoztatta, hogy a vállalkozásoknál másképpen működik az
ár meghatározása, de pontos árakat az önkormányzatok vonatkozásában ők sem tudtak
mondani. A napelem beüzemeltetése hosszú folyamat, most pedig rövid távú megoldásra van
szükség. A Centrál fűtését fa elgázosító kazán telepítésével is meg lehetne oldani, mely gyorsan
kiépíthető, és elegendő mennyiségű fa is rendelkezésre áll. El kell indítani a közbeszerzést,
viszont törekedni kell a spórolásra és új műszaki megoldások keresésére is.
Pap István Tibor polgármester: Meddig van lehetőség az ajánlattételi felhívás visszavonására
és módosítására?
Dr. Varga Imre ügyvéd: Ha az ajánlattételi határidő fele eltelt, akkor úgy lehet módosítani,
hogy a leadási határidőt is módosítani kell. A most elkészített felhívásban november 7. napja a
leadási határidő, 10 nap a moratórium, tehát november 1. előtt lehet módosítani és visszavonni
a felhívást.
Pap István Tibor polgármester: Van arra esély, hogy az árak addig csökkennek?
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Amennyiben véget ér az orosz-ukrán háború, és egyezség
születik a kormány és Brüsszel között, akkor van rá esély. Az MVM árai napi szinten változnak.
A közbeszerzési árak azért magasabbak, mert a szolgáltató ezzel biztosítja be magát, hiszen
nem lehet tudni az árak alakulását.
Magyar Tibor képviselő:
intézményegységenként?

Az

önkormányzat

nem

szerezheti

be

az

energiát

Blaskó Ivett energetikai szakértő: Külön-külön, intézményenként is meghaladják az árak a
közbeszerzési értékhatárt.
Pap István Tibor polgármester: Ha az ajánlati ár meghaladja a felhívásban szereplő
rendelkezésre álló fedezetet, akkor mi történik?
Dr. Varga Imre ügyvéd: Ha a legalacsonyabb ár is magasabb, mint a rendelkezésre álló
fedezet, akkor a döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. Ez esetben az
ajánlatkérő új eljárást indíthat, vagy elállhat a közbeszerzéstől.
Pap István Tibor polgármester: Mennyi a jelenleg érvényben lévő végső menedékes ár, mely
december 31.-ig érvényes?
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Jelenleg a villamosenergia ára 106 Ft/kWh, a földgáz pedig
13,17 Ft/MJ. November 30.-ig nyilatkozni kell arról, hogy kívánja-e az önkormányzat a végső
menedékessel kötött szerződést fenntartani vagy másik kereskedőt választ.
Pap István Tibor polgármester: A végső menedékes árat ki állapítja meg?
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Blaskó Ivett energetikai szakértő: Maga a végső menedékes, tehát az MVM Zrt. A végső
menedékes jogintézményt csak az MVM Zrt. szolgáltathatja Magyarországon, így ezeket az
árakat bármikor változtathatja, azzal a feltétellel, hogy a hatálybalépést megelőző 10 nappal ki
kell hirdetnie. Vannak olyan települések, ahol a pénzügyi ellenjegyző azt mondta, hogy a
jelenlegi helyzetben nem hajlandó más rendelkezésre állási nyilatkozatot aláírni, mint amit az
idei évben kifizet, hiszen azt, hogy 2023-ban mit tud kifizetni, nem tudhatja előre, mert a jövő
évi normatíva összege is kétséges.
Pap István Tibor polgármester: Mindenki tisztában van azzal, hogy Mezőhegyes város
költségvetése ezt az összeget nem tudja finanszírozni. A felhívásban lévő összegek
elfogadásával nagy rizikót vállal a testület, hiszen az nem áll rendelkezésre.
Magyar Tibor képviselő: Igen, elég ellentmondásos ez a helyzet. A testület hogyan fogadja el
a felhívásban szereplő összegeket, tudva azt, hogy nem tudja finanszírozni? Mi lehet erre a
megoldás?
Dr. Varga Imre ügyvéd: Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a rendelkezésre álló
fedezet a közbeszerzési törvény szerint, a piacon kínált vagy ajánlott ár alapján kerüljön
megállapításra. A becsült értéken a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért az adott
piacon általában kért, vagy kínált nettó ellenszolgáltatást kell érteni. Ez az eljárásrend
meghatározása miatt szükséges. Az árubeszerzésnél lehet úgy meghatározni a becsült értéket,
hogy az előző év azonos tárgyú szerződések tényleges ellenszolgáltatását veszik figyelembe,
úgy, hogy azt módosítják a várható mennyiségi és értékbeli változással.
Pap István Tibor polgármester: Arra gondolt, hogy alacsonyabb becsült értékeket
állapítsanak meg, ezzel nagyobb lesz a mozgástér.
Blaskó Ivett energetikai szakértő: A rendelkezésre álló fedezetet a felhívásban szereplő
becsült érték 2/3-ában lenne célszerű megállapítani.
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: A földgáz esetében az
54.738.730, - Ft nettó összeg 2/3-a, azaz 36.492.487, -Ft, villamosenergia esetében 79.787.078,
- Ft 2/3-a, azaz 53.191.385, -Ft lenne a rendelkezésre álló fedezet.
Pap István Tibor polgármester: Ez az összeg az értékhatár alatt lenne.
Dr. Varga Imre ügyvéd: De a becsült érték számít, és az nincs összeghatár alatt.
Pap István Tibor polgármester: A pénzügyi csoportvezető asszony által kiszámolt összegek
reálisak lehetnek?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető: Sajnos nem tudja
megjósolni, hogy mennyi lesz a gáz és villamosenergia fogyasztás.
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Ismerteti az általa kiszámolt nettó értékeket, melyek az
anyagban is szerepelnek.
Dr. Varga Imre ügyvéd: A rendelkezésre álló fedezet a bruttó fedezet, a becsült értéket pedig
nettó összegben kell megállapítani.
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Magyar Tibor képviselő: A későbbiekben fel lehet mondani a szerződést?
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Csak akkor lehet visszalépni, ha a beérkezett ajánlatok
olyan irreálisan magas összegek lesznek, amelyek nem állnak rendelkezésre.
Pap István Tibor polgármester: Minél alacsonyabb a rendelkezésre álló fedezet, annál
nagyobb a mozgástér, ahogyan már mondta is. A bírálóbizottság javaslatánál is alacsonyabb
összeg elfogadását javasolja.
Hegedűs Béla Tibor képviselő az ülésterembe 15:25 órakor megérkezett. A döntéshozatalban
résztvevő képviselők száma 8 fő.
Pap István Tibor polgármester: Abban az esetben, ha a fogyasztást 30%-kal nagyobb
mértékben csökkentik, nem kell kötbért fizetni. Javasolja, hogy a 20%-os megtakarítást 30%ra növeljék.
Dr. Varga Imre ügyvéd: Javasolja, hogy a becsült érték a közbeszerzési törvény előírása
szerint, tehát az idei évben ténylegesen kifizetett összeg inflációval növelt mértékében kerüljön
meghatározásra.
Uj Zoltán képviselő: Jelentős a Sportpálya gáz és villanyfogyasztása is, ezért tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy 3 hónapig zárva tartanak, mellyel jelentős összeget spórolnak meg. Mi
történik abban az esetben, ha nem lesz ajánlattevő?
Blaskó Ivett energetikai szakértő: Egy ajánlattevő mindig szokott lenni, mégpedig az MVM
Zrt.
Tarkó Gábor képviselő: Ő is úgy gondolja, hogy a fa elgázosító kazán beszerzése jó ötlet. Az
önkormányzat rengeteg fa aprítékkal, zöld hulladékkal rendelkezik, tehát lépni kell ebbe az
irányba.
Pap István Tibor polgármester: Javasolja, hogy a mind a gáz, mind a villamosenergia
vonatkozásában, a rendelkezésre álló fedezet nagyságát az önkormányzat és intézményei 2022.
évi kimutatott fogyasztás inflációval növelt értékében határozzák meg, illetve az ajánlati
felhívásban meghatározott szerződött mennyiség mértékét –30 %-ot el nem érő, illetve-+10%ot meghaladó átvétel esetén legyen jogosult kötbérezésre a kereskedő. Holnapi napra
összehívna egy rendkívüli testületi ülést, hogy mindenki tudjon gondolkodni a megtakarítás
mennyiségén.
Blaskó Ivett energetikai szakértő: A képviselők által javasolt kazánok beszerelése jó ötlet, de
azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon rövid a rendelkezésre álló idő. Most inkább azon kell
gondolkodni, hogy hol lehet a fűtési hőfokot csökkenteni, illetve milyen önként vállalt
feladatokon lehet spórolni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: A feladatok 90%-a kötelezően ellátandó feladat, így ebben nagy
mozgástér nincs. A megszorítások a jövő évi közbeszerzésben realizálódhatnak.
Dr. Varga Imre ügyvéd: Javasolja, hogy a polgármester úr által vázolt feltételekkel indítsa el
a testület a közbeszerzési eljárást és ha időközben módosítási javaslat születik, akkor azt
november elejéig megteheti a testület.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van az
előterjesztéssel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek villamos
energia ellátásának biztosítására Uniós, nyílt közbeszerzési eljárást indítson, a közbeszerzési
eljárás elindítására beterjesztett ajánlati felhívást az alábbi módosításokkal fogadja el: a
Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban a közbeszerzési eljárás becsült értékét az
energetikai szakértő által megállapított értékben fogadja el, a rendelkezésre álló fedezet
nagyságát az önkormányzat és intézményei 2022. évi kimutatott villamosenergiafogyasztás
inflációval növelt értékében határozza meg, és az előterjesztés mellékletét képező ajánlati
felhívásban meghatározott szerződött mennyiség mértékét –30 %-ot el nem érő, illetve-+10%ot meghaladó átvétel esetén legyen jogosult kötbérezésre a kereskedő, egyebekben a “ Villamos
energia beszerzés 2023.” közbeszerzési eljárás előterjesztésében megfogalmazott ajánlattételi
felhívást fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
146/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzat villamos energia beszerzés 2023. évi
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat és
intézményeinek villamos energia ellátásának biztosítására Uniós, nyílt közbeszerzési eljárást
indít. A közbeszerzési eljárás elindítására beterjesztett ajánlati felhívást az alábbi
módosításokkal fogadja el:
1./ A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban a közbeszerzési eljárás becsült értékét az
energetikai szakértő által megállapított értékben fogadja el.
2./ A rendelkezésre álló fedezet nagyságát az önkormányzat és intézményei 2022. évi kimutatott
villamosenergiafogyasztás inflációval növelt értékében határozza meg.
3./ Az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívásban meghatározott szerződött
mennyiség mértékét –30 %-ot el nem érő, illetve-+10%-ot meghaladó átvétel esetén jogosult
kötbérezésre a kereskedő.
Egyebekben a “Villamos energia beszerzés 2023.” közbeszerzési eljárás előterjesztésében
megfogalmazott ajánlattételi felhívást elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. október 10.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
Önkormányzat és intézményeinek földgáz ellátására közbeszerzési eljárást indítson, a
közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az alábbi módosításokkal fogadja el: a Képviselőtestület az ajánlattételi felhívásban a közbeszerzési eljárás becsült értékét az energetikai
szakértő által megállapított értékben fogadja el, a rendelkezésre álló fedezet nagyságát az
önkormányzat és intézményei 2022. évi kimutatott gázfogyasztás inflációval növelt értékében
határozza meg, és az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívásban meghatározott
szerződött mennyiség mértékét –30 %-ot el nem érő, illetve-+10%-ot meghaladó átvétel esetén
legyen jogosult kötbérezésre a kereskedő, egyebekben a “Földgáz beszerzés 2023.”
közbeszerzési eljárás előterjesztésében megfogalmazott ajánlattételi felhívást fogadja el,
kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
147/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat földgáz energia beszerzés 2023. évi
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek földgáz ellátására
közbeszerzési eljárást indít. A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását az alábbi módosításokkal
fogadja el:
1./ A Képviselő-testület az ajánlattételi felhívásban a közbeszerzési eljárás becsült értékét az
energetikai szakértő által megállapított értékben fogadja el.
2./ A rendelkezésre álló fedezet nagyságát az önkormányzat és intézményei 2022. évi kimutatott
gázfogyasztás inflációval növelt értékében határozza meg.
3./ Az előterjesztés mellékletét képező ajánlati felhívásban meghatározott szerződött
mennyiség mértékét –30 %-ot el nem érő, illetve-+10%-ot meghaladó átvétel esetén jogosult
kötbérezésre a kereskedő.
Egyebekben a “Földgáz beszerzés 2023.” közbeszerzési eljárás előterjesztésében
megfogalmazott ajánlattételi felhívást elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. október 10.
4. napirendi pont: Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Pap István Tibor polgármester: Az önkormányzat I. félévi költségvetési bevétele
2.369.935.600, -Ft, mely 80,6 %-os teljesítés. A teljesítés összegéből a működési célú
bevételekre befolyt összeg 871.906.507, -Ft, mely 62,5 %-os teljesítés. Az önkormányzat I.
félévi költségvetési kiadása 1.131.736.115, - Ft, mely 38,5 %-os teljesítést jelent. Összeségében
elmondható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Kéri, akinek kérdése, észrevétele
van a tájékoztatóval kapcsolatosan, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Az adóbehajtás kedvező képet mutat. Régen sokkal több volt a
kintlévőség. Az adócsoport jól végzi munkáját, és valószínűleg javult a fizetési morál is.
Pap István Tibor polgármester: A kedvező pénzügyi helyzet nem csak az adócsoportnak,
hanem a teljes apparátusnak és a testület tagjainak is köszönhető. Sajnos következő évben nem
fognak a számok ilyen kedvező képet mutatni. A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság véleményezte.
(A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan
nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a Mezőhegyes Városi
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Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
148/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja a Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves
teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pap István Tibor polgármester: A rendelet-tervezetet a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság véleményezte. (A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság
véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a rendelet-tervezet rendeletté emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a rendelet-tervezettel kapcsolatos további kérdéseket,
véleményeket, észrevételeket. Mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan további kérdés,
vélemény, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az
önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet emelje rendeletté, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta. (Szavazati arány megfelel a SZMSZ-ben foglaltaknak)
15/2022.(IX.30.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv mellé csatolva)
6. napirendi pont: Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett
munkájáról
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Uj Zoltán képviselő urat, az Mezőhegyesi
Sportegyesület (a továbbiakban: MSE) elnökét, amennyiben kiegészítenivalója van a
tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: Makón a mai napon bezárták a
Sportegyesület létesítményét, mert az önkormányzat nem tudja fenntartani azt. Az a célja, hogy
erre Mezőhegyesen ne kerüljön sor. Látja, hogy nagy a probléma, ezért mindent megtesznek a
spórolás érdekében. A fűtést nem kapcsolták be. Hetente már csak két edzést tartanak, a
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kisebbek pedig az ÁMK tornacsarnokában edzenek. A téli időszakra (december-január) csak a
fagyveszély elhárítása fog megtörténni az épületekben. A pályázaton nyert világítás
korszerűsítésre kapott támogatás sorsáról sem tud nyilatkozni ebben a bizonytalan helyzetben.
A kerítés felújításra benyújtott pályázatuk is pozitív elbírálásban részesült, melynek
megvalósításához először szükség lesz a pálya körüli erdő rendbetételére. A hátsó pályára
labdafogó háló felszereléséhez kéri az önkormányzat segítségét.
Pap István Tibor polgármester: A világításra nyert összeget át lehetne csoportosítani a
fatüzelésű kazánok beszerzésére.
Krcsméri Tibor képviselő: Mekkora összeggel támogatja 2023-ban az önkormányzat a
Sportegyesület működését?
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: A téli időszakban zárva lesz a
sportpályán található épület, ezzel jelentősen visszaesik a gázfogyasztás, körülbelül 3000 m3re.
Krcsméri Tibor képviselő: Akkor a Sportegyesület támogatási igénye is kevesebb lesz?
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: Igen.
Pap István Tibor polgármester: Ha az Egyesület 3000 m3-re csökkenti az éves
gázfogyasztását, az a legalacsonyabb, 1522 Ft/m3 áron is számolva, 4,5 millió Ft kiadással jár.
2021. évben az összes rezsiköltség került 1,1 millió Ft-ba.
Magyar Tibor képviselő: A melegvíz előállítása napkollektorok felszerelésével is kiváltható
lenne.
Uj Zoltán képviselő, a Mezőhegyesi Sportegyesület elnöke: Utána kérdez annak, hogy a
világításra nyert pályázati összeg átcsoportosítható-e kazán beszerzésre. Belátja, hogy a
Sportegyesület rezsiköltsége hatalmas összeget jelent, és érzi, hogy a fenntartása veszélybe
kerülhet.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
és az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság megtárgyalta.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
és az elhangzottakkal kapcsolatosan, azt tegye meg. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé
csatolva) Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatóját fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
149/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett
munkájáról szóló szakmai és pénzügyi tájékoztatóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
7. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Pap István Tibor polgármester: A szervezeti ábrában látható leginkább módosítás, de
aktualizálásra kerültek az elvégzendő feladatok is, hiszen a nyugdíjba vonulók munkaköre
szétosztásra került, valamint elektronikus aláírással is történhet már a kiadmányozás. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. (Az SZMSZ módosítás
tervezet és melléklete a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság a
beterjesztett tartalommal elfogadásra javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van az előterjesztést
illetően, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal 2022. október 1.
napjával hagyja jóvá, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
150/2022.(IX.28.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, 2022.
október 1. napjával jóváhagyja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: A 134/2022. (VIII. 23.) kt. számú határozat visszavonása
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 134/2022. (VIII.
23.) Kt. számú határozatában döntött a József Attila ÁMK közfoglalkoztatottjainak
alkalmazásáról és bérük kiegészítéséről. 2022. augusztus végén az intézményvezető, Verébné
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Sulyok Éva arról tájékoztatta, hogy felesleges a közfoglalkoztatottak bérének kiegészítése a
költségvetési tartalék terhére 20%-al, mert a Munkaügyi Központ tájékoztatása alapján a
közfoglakoztatotti bérek 100%-ban finanszírozottak 2022. szeptember 1.-től 2023. február 28ig. Kéri, akinek, kérdése, véleménye van az előterjesztéssel kapcsolatban, tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: A 134/2022. (VIII. 23.) Kt. számú határozat 12 fő segédmunkás, és
3 fő ügyviteli dolgozó alkalmazását fogalmazza meg, de az előterjesztés szerint a 3 fő ügyviteli
dolgozó magasabb juttatását nem támogatja a Munkaügyi Központ. Az ügyviteli feladatokat
elvégzők bérét akkor ki kell egészíteni?
Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője: A 12 fő segédmunkás és 3 fő ügyviteli
dolgozó közül nem támogatja a munkaügyi központ az ügyviteli dolgozók magasabb juttatását,
ezért a munkaügyi központ felé 15 fő segédmunkás közfoglalkoztatottat kért kiközvetíteni. A
3 fő ügyviteli dolgozót tájékoztatta, hogy nem kaphatnak magasabb összegű juttatást, így ők
kérték a munkaviszonyuk megszüntetését. Az új ügyviteli dolgozók természetesen nem
részesülnek teljesítménypótlékban, amit ők el is fogadtak.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta. Kéri a bizottság véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a határozati javaslat határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a 134/2022. (VIII. 23.) kt. számú határozatát, a József Attila ÁMK
közfoglalkoztatottjainak alkalmazásáról és bérük kiegészítéséről – annak okafogyottá válása
miatt – vonja vissza, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
151/2022. (IX.28.) Kt. sz. határozat
A 134/2022. (VIII. 23.) kt. számú határozat visszavonása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 134/2022. (VIII. 23.) kt. számú
határozatát, a József Attila ÁMK közfoglalkoztatottjainak alkalmazásáról és bérük
kiegészítéséről – annak okafogyottá válása miatt – visszavonja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati pályázathoz
történő csatlakozás
Pap István Tibor polgármester: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2023-as évre is
felhívást tett közzé, mely szerint csatlakozhatnak az önkormányzatok a Bursa Hungarica
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A felhíváshoz csatlakozni kívánó
önkormányzatoknak 2022. szeptember 30.-ig kell nyilatkozniuk a részvételi szándékukról.
Mezőhegyes Város Önkormányzata hosszú évek óta csatlakozik a pályázathoz, a
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költségvetésből minden évben 1.000.000,-Ft. van erre a célra elkülönítve. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai
és Sport Bizottság véleményezte. Kéri a bizottságok véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozást.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozást.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
csatlakozzon a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, a pályázathoz szükséges fedezetet
az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítsa, és hatalmazza fel a polgármestert a
csatlakozó nyilatkozat aláírására, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
152/2022. (IX.28.) Kt. határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való
csatlakozás
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2023. évi fordulójához.
A pályázathoz szükséges fedezetet az önkormányzat 2023. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. szeptember 30. - a csatlakozási nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére
10. napirendi pont: A Magyar Falu Pályázat 2023. évi pályázatainak elkészítése
Pap István Tibor polgármester: A közelmúltban a Magyar Falu Pályázatok Kormánybiztosa
a megyében tartott tájékoztatást a pályázati rendszer eddigi tapasztalatairól és a 2023-ban
várható újabb kiírásokról. A tájékoztatóban szerepelt két olyan terület – a belterületi útépítés és
a temetői épületfelújítás - amely a jövő évi pályázati kiírásban is biztosan megjelenik. Az
előterjesztés erre a két területre vonatkozik. A Képviselő-testület az anyagi lehetőségek
függvényében 2019-től folyamatosan készítteti a város aszfaltozatlan utcáinak terveit annak
érdekében, hogy egy adandó alkalommal lehetősége legyen pályázatot benyújtani. A
tervkészítés a jelenlegi pénzügyi helyzet miatt átgondolandó, de a tervezéshez szükséges forrás
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítható. Az a véleménye, hogy
kiviteli tervekkel rendelkezni fontos dolog, még ebben a szűkös anyagi helyzetben is. Az
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előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A pályázatok
benyújtási határideje az eddigi gyakorlat szerint a kiírás megjelenése után rövid, ezzel is arra
ösztönzik az önkormányzatokat, hogy időben készüljenek fel a pályázati lehetőség
kihasználására. A bizottság javasolja a 11 db aszfaltozatlan belterületi utcára vonatkozó és a
Temető ravatalozófelújítás kiviteli terveinek elkészítését is.
Pap István Tibor polgármester: A kivetítőn bemutatja azt a 11 utcát, amelyek nem
rendelkeznek szilárd útburkolattal, és nem rendelkeznek kiviteli tervekkel sem, ezek a Rózsa
utca kis szakasza – Ady E. utca – Jókai utca – Mátyás király utca egy szakasza – Bem utca –
Kölcsey köz – Szegfű utca – Piac tér – Kossuth utca két kis szakasza – Kiss utca – Május 1. tér.
Magyar Tibor képviselő: A Május 1. tér Béka-tavon túli szakasza miért nincs a felsorolásban?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az már külterületi szakasz, ezek a tervek pedig belterületi
utcákra vonatkoznak.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek egyéb kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselőtestület a város 11 db - tervdokumentációval nem rendelkező - belterületi útja aszfaltburkolatú
lezárására vonatkozó 2023. évi pályázati feladatok előkészítése érdekében engedélyezési és
kiviteli terveket készítsen, az érintett utcák a Rózsa utca kis szakasza – Ady E. utca – Jókai utca
– Mátyás király utca egy szakasza – Bem utca – Kölcsey köz – Szegfű utca – Piac tér – Kossuth
utca két kis szakasza – Kiss utca – Május 1. tér, és a tervező cég kiválasztása érdekében az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának megfelelően folytassa le a beszerzési eljárást, az
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrást legfeljebb bruttó 11.050.000Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítsa,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
153/2022. (IX. 28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes 11 db aszfaltozatlan belterületi utcájára vonatkozó engedélyezési és kiviteli
tervek elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a város 11 db - tervdokumentációval
nem rendelkező - belterületi útja aszfaltburkolatú lezárására vonatkozó 2023. évi pályázati
feladatok előkészítése érdekében engedélyezési és kiviteli terveket kell készíteni.
Az érintett utcák a Rózsa utca kis szakasza – Ady E. utca – Jókai utca – Mátyás király utca egy
szakasza – Bem utca – Kölcsey köz – Szegfű utca – Piac tér – Kossuth utca két kis szakasza –
Kiss utca – Május 1. tér.
A tervező cég kiválasztása érdekében az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának
megfelelően le kell folytatni a beszerzési eljárást.
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Az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrást legfeljebb bruttó
11.050.000-Ft összeg erejéig az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére
biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a 2023.
évi pályázatok előkészítése érdekében döntsön a Mezőhegyes Temető ravatalozófelújítás
kivitelei terveinek elkészítéséről, a tervező cég kiválasztása érdekében az Önkormányzat
Beszerzési Szabályzatának megfelelően folytassa le a beszerzési eljárást, a kiviteli tervek
elkészítéséhez szükséges forrást legfeljebb bruttó 1.016.000,-Ft összeg erejéig az
Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítsa, és kérje fel a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
154/2022. (IX. 28.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Temető ravatalozófelújítás kiviteli terveinek elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 2023. évi pályázatok előkészítése érdekében dönt a
Mezőhegyes Temető ravatalozófelújítás kivitelei terveinek elkészítéséről.
A tervező cég kiválasztása érdekében az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának
megfelelően le kell folytatni a beszerzési eljárást.
A kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrást legfeljebb bruttó 1.016.000,-Ft összeg erejéig
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
11. napirendi pont: A Mezőhegyes, 0556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési tilalom
elrendelése
Pap István Tibor polgármester: A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki Bányafelügyeleti Osztálya megkereste az
Önkormányzatot azzal, hogy a Vermilion Battonya dél Szénhidrogén Koncessziós Kft.
kérelmező által benyújtott bejelentés alapján a felszámolt Mezőhegyes Nyugat-7 (Mh-Ny-7)
bányászati célú mélyfúrás körül rendeljen el építési tilalmat. Az ingatlan a 81-es major melletti,
északkeleti irányba vezető út mentén található. A Bányafelügyelet által javasolt tilalmi terület
nagysága 314 m2, amely a kút középpontja körül 10 méteres sugarú körben helyezkedik el. Az
előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Kéri a bizottság
véleményét.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottság
javasolja az építési tilalom elrendelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel
kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Bányafelügyelet
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SZTFH/1161-3/2022. ügyiratszámú végzésében kezdeményezett eljárás alapján a Mezőhegyes,
0556 hrsz-ú ingatlanra a felszámolt bányászati célú mélyfúrás körüli 10 méteres sugarú körben,
a lezárt kőolaj- és földgázbányászati célú kút biztonságos állapotának megőrzése érdekében,
314 m2 területen határozatlan idejű építési tilalmat rendeljen el, a tilalom elrendeléséről szóló
határozatot az Önkormányzat a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009.
(IX. 30.) NFGM számú rendelet 1. § (2) a) bekezdése szerint hozza meg azzal a kikötéssel,
hogy azt a településrendezési terv Helyi Építési Szabályzatában a város új településrendezési
tervének elfogadásakor rögzíti, és az építési tilalomról elrendeléséről szóló határozatot közölje
a vonatkozó rendelet 4. §-ban foglalt érintettekkel, a kezdeményező Bányafelügyelettel és az
Állami Főépítésszel, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
155/2022. (IX. 28.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 0556 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó építési tilalom elrendelése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Bányafelügyelet SZTFH/1161-3/2022. ügyiratszámú
végzésében kezdeményezett eljárás alapján a Mezőhegyes, 0556 hrsz-ú ingatlanra a felszámolt
bányászati célú mélyfúrás körüli 10 m-es sugarú körben, a lezárt kőolaj- és földgázbányászati
célú kút biztonságos állapotának megőrzése érdekében, 314 m2 területen határozatlan idejű
építési tilalmat rendel el.
A tilalom elrendeléséről szóló határozatot az Önkormányzat a telekalakítási és építési tilalom
elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM számú rendelet 1. § (2) a) bekezdése szerint
hozta meg azzal a kikötéssel, hogy azt a településrendezési terv Helyi Építési Szabályzatában a
város új településrendezési tervének elfogadásakor rögzíti.
Az építési tilalomról elrendeléséről szóló határozatot közölni kell a vonatkozó rendelet 4. §-ban
foglalt érintettekkel, a kezdeményező Bányafelügyelettel és az Állami Főépítésszel.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: folyamatos
Bejelentések
1. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tűzifa felajánlása
Pap István Tibor polgármester: A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
vezérigazgatója, Kovács Norbert úr levélben tájékoztatta arról, hogy a Zrt. arról döntött, hogy
500m3 tűzifával kívánja támogatni a rászoruló mezőhegyesi családokat. Ezt a levelet
továbbította a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak. Kéri Tarkó Gábor képviselő
urat, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökét, tájékoztassa a testületet.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. az elmúlt években igyekezett társadalmi szerepvállalását
minél szélesebb körben érvényesíteni, és erre a mostani helyzetben nagyobb szükség van, mint
valaha. Lázár János miniszter úr, tulajdonosi joggyakorló jóváhagyásával a Társaság
menedzsmentje arról döntött, hogy 500m3 tűzifával kívánja támogatni a rászoruló mezőhegyesi
családokat. A tűzifát a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság térítésmentesen biztosítja. A Zrt.
kéri, hogy a jogosultak körét az Önkormányzat Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
szakapparátussal közösen határozza meg. A mai napon fontos lenne dönteni arról, hogy milyen
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módon kerüljenek kiválasztásra azok a személyek, akik ebből a tűzifából részesülhetnek. A
tegnapi bizottsági ülésen sok mindent megbeszéltek, de kéri a testület döntését is. A bizottság
véleménye szerint 3-5 m3 az a mennyiség, amelyet egy háztartásnak ki lehetne adni. A vegyes
tűzifát az időjárástól függően október végén-november elején tudja kiadni a Ménesbirtok. Eddig
van idő arra, hogy elsősorban rászorultsági és szociális alapon kialakítsák a rászorulók körét.
Elkészít egy felhívást, amelyet egy igénylőlappal együtt juttatnának el minden mezőhegyesi
postaládába. Kihangsúlyozza, hogy a tűzifát elsősorban szociális alapon, térítésmentesen
kívánja a bizottság a lakosság körében szétosztani. Nem tudja hányan pályáznak a tűzifára, a
Bizottság szeretné látni a kérelmeket, mintegy előzetes igényfelmérésként, és azután hozza meg
a döntését a tűzifa mennyiségére vonatkozóan. A Zrt. kisebb mértékben Mezőhegyes város
belterületén és a majorokban térítés ellenében tudja biztosítani a szállítást, bruttó 25 ezer
Ft/fuvar összegért, azonban a fel- és lerakodást mindenkinek magának kell megoldania. A
bizottsági ülésen felmerült, hogy az önkormányzat finanszírozhatná a szállítás költségét, - mely
5m3/cím esetén körülbelül 2,5 millió Ft kiadást jelentene -, valamint a kézi munkaerőt, további
1 millió Ft értékben. Ebben kéri a testület döntését. A bizottsági ülésen 4 szavazatot kapott az
a javaslat, hogy minden lakos maga oldja meg a szállítást, fizesse meg annak költségét, és 2
szavazat érkezett arra, hogy ebben az önkormányzat nyújtson anyagi segítséget. Hibrid
megoldás is szóba került, de az nagyon megnehezítené az ügymenetet.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a Zrt. vezetésének a felajánlást. A szociálisan
rászorultak minden esetben kapnak fát az önkormányzattól, melyet házhoz is szállítanak és le
is pakolnak. Véleménye szerint a rászorultságot magasabb szintre kell emelni, tehát azok is
legyen jogosultak, akik a jövedelmük miatt nem tartoznak a szociálisan rászorult kategóriába.
Lehet tárgyalni arról, hogy a szállítás költségét az önkormányzat vállalja át, de a szállításban
nem tud segíteni, hiszen nincs rá gépjármű kapacitása. A fel-és lerakodásban történő segítést
nem tudja támogatni, hiszen úgy gondolja, hogy legalább ezt a kérelmező maga oldja meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A bizottsági ülésen is pro és kontra vélemények váltakoztak.
Szeretné meggátolni, hogy a városban fakereskedelem alakuljon ki. Igazságot nem tud tenni
abban, hogy ki rászorult és ki nem.
Uj Zoltán képviselő: Nem lehet ebben a témában igazságosan dönteni. Egy faipari vállalkozó
nem szállítaná ki a fát ennél olcsóbban?
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ez egy jó ár,
amit a Zrt. adott.
Uj Zoltán képviselő: Sok kritika fog érkezni, nehéz lesz az elosztás. Egyetért a polgármester
úrral abban, hogy ne csak egy bizonyos réteg kapjon, és hogy a Bizottság döntsön a jogosultak
köréről.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság 35 mázsa tűzifát szokott odaítélni a kérelmezőknek. A bizottsági ülésen születtek objektív
szempontok is, mint például, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. alkalmazottja,
vagy vele egy háztartásban élő személy nem pályázhat. Volt arra is javaslat, hogy a majorokban
élők és a közfoglalkoztatottak előnyt élvezhessenek. A Ménesbirtok szállítási kapacitása is
véges, így félő, hogy nem jut mindenki időben tűzifához.
Kovács István képviselő: Javasolja, hogy lakásonként egy fő nyújthasson be igénylést.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Szóba került
a bizottsági ülésen az is, hogy a panelben élők ne pályázhassanak, de ő ezt sem limitálná.
Véleménye szerint nem alakul majd ki fakereskedelem.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az a véleménye, hogy igenis kialakulhat fakereskedelem, illetve
javaslata az, hogy a panellakásokban élők ne pályázhassanak. Minden lakos döntse el, hogy
meg tudja-e oldani a költségek kifizetését, a tűzifa fel- és lerakodását, majd ezt mérlegelve
nyújtsa be a kérelmet. Az igénylők nagy része a kertesházban és majorokban élő lakosság
köréből fog kikerülni. A szállítást követően a leborított rönkök nem zárhatják el a közlekedési
útvonalakat, a fel- és lerakodás, a szállítás és a tűzifa feldolgozása során a tűz- és balesetvédelmi
előírásokat mindenkinek be kell tartania.
Magyar Tibor képviselő: Az a véleménye, hogy az önkormányzat vállalja át a szállítás
költségét a lakosságtól, de hirdesse meg a szállítmányozással foglalkozó vállalkozók körében
ezt a lehetőséget. Ezt az 500 m3-t ezen a télen kell kiosztani? Hatalmas mennyiségű fáról van
szó, melynek a kitermelése is hosszú idő. Ha nem 5 m3 fát, hanem 3 m3 fát ítélnek meg
lakásonként, akkor sokkal több család részesülni a felajánlott mennyiségből. A kérdés, hogy
állítson fel a Bizottság új szempontrendszert az igénylők között, vagy a régi szempontok szerint
döntsön.
Pap István Tibor polgármester: Ezt a döntést meg kell hagyni a Pénzügyi, Szociális és
Ügyrendi Bizottság hatáskörében, melynek tagjai jól értik feladatukat. Ez egy egyedi, speciális
eset, nem a testület dolga a szempontrendszer felállítása. A képviselő-testületnek csak arról kell
döntenie, hogy a szállítási költséget, illetve a rakodást finanszírozza-e az önkormányzat, vagy
sem.
Uj Zoltán képviselő: Egyetért polgármester úr véleményével, hogy a Bizottság állítsa fel a
szempontrendszert. Az a véleménye, hogy lakásonként 3 m3 fát ítéljen meg a Bizottság, és a
kérelmező oldja meg a beszállítást, a fel-és lerakodást, illetve csak akkor nyújtson be igénylést,
ha a szállítás költségét is fel tudja vállalni. A szállítás költségét ne az önkormányzat
finanszírozza.
Pap István Tibor polgármester: Nagyon fontos, hogy korrekt tájékoztatás mellett kell
meghirdetni az igényfelmérést.
Kovács István képviselő: Nem ért egyet Uj Zoltán képviselő úr véleményével, hogy csak azok
kapjanak fát, akik a szállítás költségét fel tudják vállalni, hiszen nagyon sokan élnek
mélyszegénységben. Az a véleménye, hogy az 500 m3 tűzifa kevés lesz, és tovább kell
csökkenteni a lakásonként adható mennyiséget.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Egy pótkocsira való fa 5 m3-t jelent? Tehát 5 m3 fa szállítási
költsége 25ezer Ft?
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Igen, egy
pótkocsira 5 m3 fát lehet felpakolni, de az a véleménye, hogy 3 m3-nél kevesebb fát ne adjon
a Bizottság.
Magyar Tibor képviselő: 5 m3 fa házhozszállítása sokkal több időt igényel és a rászorulóknak
minél hamarabb kell a tűzifa.
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Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Holnap
megírja a lakossági tájékoztatót, melyet továbbít az illetékeseknek véleményezésre. A
Ménesbirtok a mai vezetői ülésen arról tájékoztatta, hogy egy nap alatt 150 m3 fát tudnak kiadni
Az a véleménye, hogy adományozási szerződést kell kötni az önkormányzat és a Zrt. között.
Pap István Tibor polgármester: Nem az önkormányzat kapja a fát, hanem a lakosság, és a fát
sem az önkormányzat adja ki, hanem a Ménesbirtok. Egyeztet erről dr. Varga Imre ügyvéd
úrral. Arról kell szavazni a mai ülésen, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által
felajánlott, rászoruló családoknak juttatandó 500 erdei m3 rönkfa/tűzifa elosztásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális, és Ügyrendi Bizottsága döntsön-e,
vagy sem.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A szállítási költséget meg lehet felezni akkor, ha a bizottság
kérelmezőnkként 2,5 m3 fát biztosít.
Pap István Tibor polgármester: Elsőként arról kéri a szavazást, hogy a tűzifa elosztásáról a
Pénzügyi, Szociális, és Ügyrendi Bizottság Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által felajánlott, rászoruló családoknak juttatandó 500 erdei
m3 rönkfa/tűzifa elosztásáról Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális, és
Ügyrendi Bizottsága döntsön, nem az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
7/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet szerinti értékhatár, hanem a beérkezett kérelmek száma
és a kiadható famennyiség alapján, és a tűzifa igényléséről szóló, lakosságnak eljuttatandó
tájékoztató szövegét Pap István Tibor polgármester és Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi,
Szociális, és Ügyrendi Bizottság elnöke fogalmazza meg, melyet el kell juttatni minden helyi
lakos postaládájába, a panel lakások és a Templom utcai bérlakások kivételével, valamint a
beérkező igények alapján, a kérelmezők anyagi- és életkörülményeit mérlegelve döntsön a
tűzifa elosztásáról a Bizottság, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
156/2022. (IX.28.) Kt. számú határozat
Tűzifa felajánlás rászoruló családoknak
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. által felajánlott, rászoruló családoknak juttatandó 500 erdei m3 rönkfa/tűzifa
elosztásáról Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális, és Ügyrendi
Bizottsága dönt, nem az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet szerinti értékhatár, hanem a beérkezett kérelmek száma és a kiadható
famennyiség alapján.
A tűzifa igényléséről szóló, lakosságnak eljuttatandó tájékoztató szövegét Pap István Tibor
polgármester és Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális, és Ügyrendi Bizottság elnöke
fogalmazza meg, melyet el kell juttatni minden helyi lakos postaládájába, a panel lakások és a
Templom utcai bérlakások kivételével.
A beérkező igények alapján, a kérelmezők anyagi- és életkörülményeit mérlegelve dönt a tűzifa
elosztásáról a Bizottság.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: folyamatos
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Pap István Tibor polgármester: Támogatja-e a testület, hogy a fa házhozszállítását az
önkormányzat finanszírozza az igénylő lakos helyett? Természetesen közpénz kiadása csak az
önkormányzat nevére kiállított számla ellenében történhet. Az összeg, amiről dönteni kell
körülbelül 2,5-3 millió Ft.
Uj Zoltán képviselő: Ha a Ménesbirtok nem ajánlja fel ezt a tűzifát, akkor az a lakos, akinek
nincs pénze, mivel fűt? Ingyen adott fáért illene legalább a fuvarköltséget a lakosnak kifizesse.
Kovács István képviselő: Itt nem az a kérdés, hogy illik-e, vagy sem, hanem az, hogy nagyon
sok olyan szegény család van, akik nem tudják kifizetni a 25 ezer Ft-os fuvarköltséget.
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezetőt,
hogy véleménye szerint a szállítási költség számlázása hogyan történjen?
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi csoportvezető: A legjobb megoldás az lenne, ha a
tűzifára jogosult jelezné a tűzifa átvételekor a Ménesbirtoknak, hogy a szállítás költségét az
önkormányzat fizeti, és a Zrt. az összes számlát egyszerre nyújtaná be az önkormányzat felé.
Tarkó Gábor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke: Ha 2,5 m3 fa
kerül kiosztásra egy családnak, akkor az 500 m3 fa kiszállítási költsége elérheti az 5 millió Ftot is.
Pap István Tibor polgármester: A tűzifa fel-és lerakása viszont az igénylő feladata lesz. Kéri,
akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel további kérdés, vélemény nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.
által felajánlott, rászoruló családoknak juttatandó tűzifának az igénylőkhöz történő kiszállítása
költségét az önkormányzat – igény esetén – vállalja át, összesen legfeljebb 5.000.000,-Ft (azaz
öt millió forint) összeghatárig, melynek fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
tartaléka, és a kiszállítás költségét – igény esetén - Mezőhegyes Városi Önkormányzat nevére
kiállított számla ellenében fizesse ki a Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási csoportja, legfeljebb
bruttó 25.000,-Ft/igénylő mértékben, akkor is, ha nem a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. a szállítást végző., kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
157/2022. (IX.28.) Kt. számú határozat
Rászoruló családoknak juttatandó tűzifa szállítási költségeinek átvállalása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. által felajánlott, rászoruló családoknak juttatandó tűzifának az igénylőkhöz
történő kiszállítása költségét az önkormányzat – igény esetén – átvállalja, összesen legfeljebb
5.000.000,-Ft (azaz öt millió forint) összeghatárig.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
A kiszállítás költségét – igény esetén - Mezőhegyes Városi Önkormányzat nevére kiállított
számla ellenében tudja kifizetni a Hivatal Pénzügyi-Gazdálkodási csoportja, legfeljebb bruttó
25.000,-Ft/igénylő mértékben, akkor is, ha nem a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a
szállítást végző.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: folyamatos
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2. Polgármester 2022. évi szabadsága
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2022. évi
szabadságából 28 napot vett ki szeptember 27.-éig. Összesen 46 nap jár egy évben, 18 napja
maradt. Ennek jó részét az iskolai őszi és téli szünetben kívánja kivenni, a szabadságolási
ütemtervének megfelelően.
3. A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium intézményi
tanácsába delegálás
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy megkereste a Mezőhegyesi
József Attila Általános Iskola és Kollégium intézményvezetője, Magyarné Erdődi Mónika, aki
arról tájékoztatta, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 73. § (4) bek. szerint
az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni, és kéri, hogy az iskola intézményi tanácsába a
testület 1 főt delegáljon. Kéri a javaslatokat.
Krcsméri Tibor képviselő: Olyan képviselőt célszerű választani, akinek van általános iskolás
korú gyermeke, így javasolja Uj Zoltán képviselő urat delegálni.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
Mivel további kérdés, vélemény nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése és Magyarné Erdődi
Mónika intézményvezető megkeresése alapján a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és
Kollégium (5820 Mezőhegyes, Béke park 1.) intézményi tanácsába Uj Zoltán képviselő urat
delegálja, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
158/2022. (IX.28.) Kt. számú határozat
Uj Zoltán képviselő delegálása a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és
Kollégium intézményi tanácsába
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 73. § (4) bekezdése és Magyarné Erdődi Mónika intézményvezető
megkeresése alapján a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium (5820
Mezőhegyes, Béke park 1.) intézményi tanácsába Uj Zoltán képviselő urat delegálja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
4. Szociális Munka Napja
Pap István Tibor polgármester: A Belügyminisztérium megkeresésében arról tájékoztatta,
hogy a Szociális Munka Napja alkalmából miniszteri elismerésre történő felterjesztésre van
lehetőség, szociális területen végzett kiemelkedő, magas színvonalú szakmai tevékenység
elismerésére. Ezek a díjak: a Szociális Munkáért Díj, Idősekért Díj, Esélyteremtésért Díj, Pro
Caritate díj, Szent Kristóf a Gyermekekért Díj és Szent Anna a Nevelőszülőkért Díj átadására
várnak javaslatokat. A jelöléseket részletes indokolással várják. A Belügyminisztérium
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megkeresését továbbítani fogja a testületi tagoknak. Kéri a testület tagjait, hogy gondolják át,
kívánnak-e élni a lehetőséggel.
A következő munkaterv szerinti ülés időpontja 2022. október 26. szerda
A munkaterv szerinti napirend:
1) Az Alföldvíz Zrt. beszámolója 2021.-2022. évi tevékenységéről, az átalakulás
folyamatairól és az új szennyvíztelep működésének tapasztalatairól
2) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
4) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az
aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és
elképzelésekről
5) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2022. évi tevékenységükről
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés.
Tarkó Gábor képviselő: 2022. október 4. napján egy forgatócsoport érkezik a városba, a helyi
értékekről -így a Nóniusz ló, a Ménesudvar, a Köztemető és a Helytörténeti Gyűjteményfognak filmet forgatni. Ezekről az értékekről kértek egy narrációs szöveget, melyet Kerekes
György úrral közösen elkészítettek.
Uj Zoltán képviselő: Lakossági jelzés érkezett felé arra vonatkozóan, hogy dr. Rácz Zsolt
háziorvos az elektromos autóját rendszeresen a Hild János utcai rendelőjében tölti fel. Ki fizeti
a rendelő közüzemi díját?
Pap István Tibor polgármester: A közüzemi díjakat a vállalkozó háziorvosok fizetik minden
esetben. Kérdezi, van-e egyéb kérdés, észrevétel, bejelentés. Egyéb kérdés, észrevétel,
bejelentés nem hangzott el. Az október 26.-i testületi ülés egy esküvő miatt hamarabb fog
kezdődni, a pontos időpontról a későbbiekben tájékoztatja a testület tagjait. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek felkérte Kovács István és Krcsméri Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését és az ülést – 1720 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Kovács István
képviselő

Szentmihályi Ferenc
jegyző

jegyzőkönyv-hitelesítők
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Krcsméri Tibor
képviselő

