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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. október 13. napján – 1400 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Pap István Tibor polgármester, Hegedűs Béla Tibor, Kovács István,
Krcsméri Tibor, Magyar Tibor, Uj Zoltán képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán alpolgármester, Fekete Attila, Tarkó Gábor
képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, dr. Szabados Éva aljegyző
Meghívott: Verébné Sulyok Éva a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, az
aljegyző hölgyet. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Jeszenka Zoltán alpolgármester, valamint Fekete Attila és Tarkó Gábor képviselő
urak távolmaradásukat bejelentették. Magyar Tibor képviselő később érkezik az ülésre. A
Mezőhegyesi Sportegyesület pályázatának beadása miatt szükséges hozzájáruló nyilatkozat
megadásáról szóló előterjesztést, mely az ülés előtt került kiosztásra, kéri 2. napirendi pontként
megtárgyalni.
Javaslatot tesz az alábbi napirendek megvitatására:
1) Gyermekorvosi asszisztens felvétele – pályázatok
2) A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázatának beadása miatt szükséges
hozzájáruló nyilatkozat megadása
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 5 fő.
A Képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi pont: Gyermekorvosi asszisztens felvétele – pályázatok
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület a 160/2022. (X.07.) kt. sz. határozatában
döntött dr. Sándor Imre Zoltán gyermekorvossal megbízási szerződés kötéséről a mezőhegyesi
gyermek háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásra. Az asszisztensi feladatok ellátására
három érdeklődő volt. Hanczik-Nyitrai Orsolya, Kuffer Melinda és Bozóné Hurguly Dóra.
Kérte, küldjék meg hivatalosan is a jelentkezésüket. Kuffer Melinda visszalépett, nem nyújtotta
be pályázatát, Bozóné Hurguly Dóra mentőtiszti végzettséggel a -NEAK tájékoztatása alapján1

nem töltheti be ezt a pozíciót. Dr. Rácz Zsolt háziorvosnak voltak kritikai észrevételei és
javaslatai, mely szerint ő is vállalná a gyermekorvosi ellátást.
Magyar Tibor képviselő 14:05 órakor megérkezett az ülésre. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 6 fő.
Pap István Tibor polgármester: Azonban doktor úr már egyszer visszalépett a feladattól, és
az sem biztos, hogy a NEAK elfogadná. Fontos szakorvost megbízni. Az általános iskolában
megoldatlan az iskolaorvosi státusz. Megkérte dr. Rácz Zsolt háziorvost, lássa el ezt a feladatot,
de nemleges választ adott. Hanczik-Nyitrai Orsolya nettó 250 ezer Ft bér mellett vállalná az
asszisztensi feladatokat, ezt ő nagyon sokallja, kérte, hogy gondolja át, de a férjével történő
egyeztetés után is kitart a bérigénye mellett. Jelenleg ő maradt egyedüli jelöltnek. A NEAK
finanszírozás 1.050.000, - Ft, mely fedezi a gyermekorvos és az asszisztens bérét is.
Uj Zoltán képviselő: Hanczik-Nyitrai Orsolya tudja vállalni az orosházi kórházi főállása
mellett ezt a pozíciót?
Pap István Tibor polgármester: Az állítja, hogy tudja úgy alakítani a főállása beosztását, hogy
el tudja látni ezt a feladatot. Hanczik-Nyitrai Orsolya első számú helyettese a férje lenne, a
második helyettesi posztot pedig Kuffer Melinda vállalta, melyet ezúton nagyon megköszön,
hiszen felajánlotta segítségét a program használatának betanításában is.
Uj Zoltán képviselő: Az a véleménye, hogy a háziorvosok nagyon leterheltek. Az a normális
helyzet, amikor egy gyermeket gyermekorvos lát el.
Magyar Tibor képviselő: Gyermekorvosra szükség van. Nem tetszik Hanczik-Nyitrai Orsolya
az a fajta hozzáállása, hogy ennél kevesebb összegért nem vállalja az asszisztensi feladatokat.
Meg kellene hirdetni az álláshelyet, vagy megkérni, hogy vállalja a feladatot vállalkozóként.
Dr. Varga Sándor korábbi gyermekorvos asszisztense, Kószó Lászlóné, nem vállalná továbbra
is ezt a pozíciót?
Pap István Tibor polgármester: Tárgyalt Kószó Lászlónéval, de nem vállalja az asszisztensi
feladatokat. Ő is magasnak tartja Hanczik-Nyitrai Orsolya bérigényét, de hozzáállása
egyáltalán nem volt követelőző. Van 2 gyermeke és más munkája is. Ez az ára, hogy ezt a plusz
feladatot elvállalja. Az októbber 7.-i rendkívüli ülésén úgy döntött a testület, hogy a
gyermekorvossal 1 évre köt megbízási szerződést. Ha a testületnek vannak aggályai az
asszisztensi helyettesítéssel, akkor ennél rövidebb időtartamú szerződést is köthet HanczikNyitrai Orsolyával.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Ahhoz, hogy november 1. napjától elindulhasson a
gyermekorvosi ellátás, szükséges most az asszisztens kijelölése, nincs idő az álláshely
meghirdetésére.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: Az önkormányzat kényszerhelyzetben van. Az idő rövid.
Végre itt egy fiatal jelentkező, aki kiáll saját maga mellett. Javasolja, hogy a testület kössön
megbízási szerződést 1 éves időtartamra Hanczik-Nyitrai Orsolyával az asszisztensi feladatok
ellátásra.
Pap István Tibor polgármester: Hanczik-Nyitrai Orsolya elmondta, hogy nem látja előre,
hogyan tudja az orosházi főállását az asszisztensi feladatokkal összehangolni, de a főállásában
2

kérheti a fél státuszra való áthelyezését. A jövőre nézve is jó, ha most ide tudják őt csábítani.
Hanczik-Nyitrai Orsolya itt szeretne majd boldogulni hosszú távon is. 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 Képviselőtestület Hanczik-Nyitrai Orsolya (szül: Szeged 1991.11.21., an: Jónai Etelka, lakcím: 5820
Mezőhegyes Tavasz u. 16., működési nyilvántartási szám: 236796) diplomás ápolóval a
mezőhegyesi gyermek háziorvosi körzet egészségügyi alapellátásának gyermekorvosi
asszisztensi feladatainak ellátására – Dr. Sándor Zoltán Imre (6724, Szeged, Pulz utca 17/B.
1/1) helyettes gyermekorvos mellett - 2022. november 1. napjától 2023. október 31.-éig
megbízási szerződést kössön havi nettó 250.000,-Ft (azaz: nettó kettőszázötvenezer forint/hó)
megbízási díj ellenében, heti 7,5 órában, a helyettesítő gyermekorvos rendelési ideje: Hétfő
13.30-16.00, Szerda 13.30-16.00, Péntek 12.30-15.00 óra, és az asszisztens helyettesítését
Hanczik Tibor mentőápoló (lakcím: 5820 Mezőhegyes, Tavasz u. 16., működési nyilvántartási
szám: 253619) vagy a Dr. Balla Szilárd háziorvos (5820 Mezőhegyes, Ruisz u. 1.) mellett
működő Kuffer Melinda (Nyilvántartási kártya száma: 63662) háziorvosi asszisztens lássa el,
akik nyilatkozatuk alapján vállalják a helyettesítés ellátását, továbbá kérje fel a polgármestert,
hogy gondoskodjon a megbízási szerződés megkötéséről, majd azt utólag terjessze a képviselőtestület elé megismerésre, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
166/2022. (X.13.) Kt. számú határozat
Hanczik-Nyitrai Orsolya gyermekorvosi asszisztenssel megbízási szerződés kötése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hanczik-Nyitrai Orsolya (szül:
Szeged 1991.11.21., an: Jónai Etelka, lakcím: 5820 Mezőhegyes Tavasz u. 16., működési
nyilvántartási szám: 236796) diplomás ápolóval a mezőhegyesi gyermek háziorvosi körzet
egészségügyi alapellátásának gyermekorvosi asszisztensi feladatainak ellátására – Dr. Sándor
Zoltán Imre (6724, Szeged, Pulz utca 17/B. 1/1) helyettes gyermekorvos mellett - 2022.
november 1. napjától 2023. október 31.-éig megbízási szerződést köt havi nettó 250.000,-Ft
(azaz: nettó kettőszázötvenezer forint/hó) megbízási díj ellenében, heti 7,5 órában.
A helyettesítő gyermekorvos rendelési ideje: Hétfő 13.30-16.00, Szerda 13.30-16.00, Péntek
12.30-15.00 óra.
Az asszisztens helyettesítését Hanczik Tibor mentőápoló (lakcím: 5820 Mezőhegyes, Tavasz
u. 16., működési nyilvántartási szám: 253619) vagy a Dr. Balla Szilárd háziorvos (5820
Mezőhegyes, Ruisz u. 1.) mellett működő Kuffer Melinda (Nyilvántartási kártya száma: 63662)
háziorvosi asszisztens látja el, akik nyilatkozatuk alapján vállalják a helyettesítés ellátását.
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási szerződés megkötéséről, majd azt
utólag terjessze a képviselő-testület elé megismerésre.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
2. napirendi pont: A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázatának beadása miatt
szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadása
Pap István Tibor polgármester: A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázatának beadása miatt
szükséges hozzájáruló nyilatkozatról kéri Uj Zoltán képviselő urat, a Mezőhegyesi
Sportegyesület elnökét, tájékoztassa a testületet.
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Uj Zoltán képviselő: A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázatot nyújtott be a Magyar
Labdarúgó Szövetséghez egy szertárépület megépítésére, mely az Önkormányzat tulajdonában
lévő, Mezőhegyes, Posta u. 18. szám alatti Sporttelepen valósulna meg. Két 30 m2-es épület
építéséről lenne szó, mely közösségi térként szolgálna. A TAO 100%-os támogatottságú. A
pályázat kiírója hiánypótlásra szólította fel a Sportegyesületet, arra vonatkozóan, hogy szerezze
be az ingatlan tulajdonosának a beruházás megvalósításához hozzájáruló nyilatkozatát,
valamint az ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát arról, hogy „az érintett ingatlant a legalább
10 millió forint értékű beruházás megvalósítását követően az egyesület a fenntartási költségek
viselése ellenében/mellett, beruházás esetében tíz éves határozott időtartamon keresztül
térítésmentesen használja. November 1. napjától a Sportegyesület fizeti a közüzemi díjakat.
Pap István Tibor polgármester: A határozati javaslat szerint az önkormányzat finanszírozná
a szertárépület fenntartási költségeit. Ez ellentétes a korábbi ülésen hozott döntéssel. Javasolja,
hogy a testület járuljon hozzá a szertárépület megvalósításához, de gondolja át a fenntartási
költségek viselését.
Krcsméri Tibor képviselő: Nem világos számára az előterjesztésben az a mondat, hogy a
„fenntartási költségek viselése ellenében/mellett”. Javasolja a határozati javaslat módosítását
akképpen, hogy a - a fenntartási költségek viselése mellett – szövegrész kerüljön törlésre.
Uj Zoltán képviselő: Kéri, hogy döntsön úgy a testület, hogy a Sportegyesület az ingatlant
ingyen használhassa, és a fenntartási költség a Sportegyesületet terhelje.
Pap István Tibor polgármester: A jelenlegi rendkívüli helyzet után, a későbbiekben az
önkormányzat is viselheti a fenntartási költségeket, de most javasolja ennek a szövegrésznek a
törlését. 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 járuljon hozzá a Mezőhegyesi Sportegyesület
(székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.) által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez
benyújtott, be/SFP-61979/2022/MLSZ számú Sportfejlesztési program keretében megépítendő
szertárépület megvalósításához az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes, Posta u. 18.
(hrsz. 151/1) szám alatti Sporttelepen, és nyilatkozzon arról, hogy a Mezőhegyesi
Sportegyesület által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be/SFP-61979/2022/MLSZ
számú Sportfejlesztési program keretében megépítendő szertárépület megvalósítását követően
a Mezőhegyesi Sportegyesület a fenti ingatlant tíz éves határozott időtartamon keresztül
térítésmentesen használhassa, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 6 fő.
A Képviselő-testület 6 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
167/2022. (X.13.) kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Sportegyesület pályázatának beadása miatt szükséges hozzájáruló
nyilatkozat megadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete hozzájárul a Mezőhegyesi Sportegyesület (székhely:
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.) által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott,
be/SFP-61979/2022/MLSZ számú Sportfejlesztési program keretében megépítendő
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szertárépület megvalósításához az önkormányzat tulajdonában lévő, Mezőhegyes, Posta u. 18.
(hrsz. 151/1) szám alatti Sporttelepen.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület
által a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott be/SFP-61979/2022/MLSZ számú
Sportfejlesztési program keretében megépítendő szertárépület megvalósítását követően a
Mezőhegyesi Sportegyesület a fenti ingatlant tíz éves határozott időtartamon keresztül
térítésmentesen használhatja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Krcsméri Tibor képviselő 14:45 órakor távozott az ülésről. A döntéshozatalban résztvevő
képviselők száma 5 fő.
Uj Zoltán képviselő: A Sportegyesület számlái általánydíj alapján vannak elszámolva. Kéri,
hogy a továbbiakban áttérhessenek a havi diktálásra, hogy a valós fogyasztás szerinti számlák
legyenek kiállítva a szolgáltatók részéről.
Kovács István képviselő: Egy fűtési időszakban három alkalommal lehet korrekciós
mérőállást megadni.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Október 31. napjáig minden önkormányzati tulajdonú ingatlan
mérőállása leolvasásra kerül.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, bejelentése, észrevétele van,
tegye meg. Mivel további kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
felkérte Uj Zoltán és Hegedűs Béla Tibor képviselőket. A Képviselő-testületnek a
következőkben állásfoglalást igénylő személyi ügyben kell döntenie, és az érintett kérte
ügyének zárt ülésen való tárgyalását, ezért a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján zárt ülést tart.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését. Megköszönte az ülésen való részvételt és az ülést – 1440 órakor –
berekesztette.
A SZMSZ szerint, akik a zárt ülésen nem vehetnek részt, az üléstermet elhagyták.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Hegedűs Béla Tibor
képviselő

Uj Zoltán
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők

5

