Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
23/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. október 26. napján – 1300 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, Uj Zoltán képviselők
Távol: Fekete Attila képviselő, Tarkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal megjelentek: Szentmihályi Ferenc jegyző, Dr. Szabados Éva aljegyző,
Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető, Zsigmond Mónika adóügyi
csoportvezető, Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Meghívottak: Szeverényi György az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója, Mihály Tamás az
Alföldvíz Zrt. ügyfélkapcsolati munkatársa, Kardos János az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője,
Tóth Zsolt a BM Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának osztályvezetője, Dancsi György
a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke, Kocsárdiné Járási Erika védőnő
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
urat, jegyző urat, az aljegyző hölgyet, a meghívottakat, a Polgármesteri Hivatal munkatársait.
Tarkó Gábor képviselő jelezte, hogy később érkezik az ülésre. Fekete Attila képviselő nem
jelezte távolmaradását. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 fővel határozatképes, az
ülést megnyitotta. A kialakult energiaválság miatt a Polgármesteri Hivatal emeleti irodái a
földszintre költöznek, a díszterem lezárása kerül, így a testületi ülések élő közvetítése
átmenetileg szünetelni fog. Köszönti dr. Sándor Imre Zoltán gyermekorvost, aki november 4.
napjától látja el a városban a helyettes gyermekorvosi feladatokat. Kéri mutatkozzon be.
Dr. Sándor Imre Zoltán gyermekorvos: Jelenleg Makó városában látja el a körzeti
gyermekorvosi feladatokat. Igyekszik Mezőhegyes városában is a legjobb tudása szerint
helytállni, és segíteni a hozzá fordulókat.
Pap István Tibor polgármester: Meghívta a mai ülésre Kószó Lászlónét, aki 38 éven át látta
el a gyermekorvosi asszisztensi pozíciót. Felkéri dr. Szabados Éva aljegyző hölgyet, olvassa fel
a róla írt laudációt. Ezután a képviselő-testület tagjai megköszönték áldozatos munkáját.
Javaslatot tett az ülés napirendjére:
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
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6) A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
7) Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosítása
8) Belvízvédelmi terv felülvizsgálata
9) Az Európai Bizottság elnökének szóló levél elvi támogatása
10) A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázati támogatás keretében megvalósítandó, „Béke
park parkrész felújítás” tárgyú kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi felhívásának
elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
Bejelentések
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:
169/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
Nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az 120/2022., 136/2022., 139/2022., 141/2022.,
152/2022. Kt. sz. nyílt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Pap István Tibor polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a 672/13 hrsz-ú közterületen
lévő beton gyeprács elemek lerakásakor pár térkő eltört, pótlásuk folyamatban van. Ennek
ellenére a parkoló használható.
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1. napirendi pont: Az Alföldvíz Zrt. beszámolója 2021.-2022. évi tevékenységéről, az
átalakulás folyamatairól és az új szennyvíztelep működésének tapasztalatairól
Pap István Tibor polgármester: Az írásos tájékoztatót a Testület tagjai megkapták. (A
tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Köszönti az ülésen az Alföldvíz Zrt. képviselőit.
Kéri, akinek kérdése, véleménye van a beszámolóval kapcsolatban, tegye meg.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: A mangán határértéke meghaladja a normál mértéket. Mit
jelent ez az emberi szervezet számára?
Kardos János az Alföldvíz Zrt. divízióvezetője: Ha a paraméterei meg is haladják az előírt
mértékét, az emberi szervezetre nem káros úgy, mint például az arzén. A mangán magasabb
szintje inkább esztétikai eltérést mutat a víz színében, mely hálózat mosatással orvosolható.
Magyar Tibor képviselő: A lakótelepi lakások mellékmérőinek számlázási problémáját
hogyan lehetne orvosolni? Ez a probléma évek óta fennáll. Jelenleg, ha a főmérőn tartozás
mutatkozik, akkor a Zrt. egy új lakóval sem köt szerződést, tehát az új lakos nem is tud a
vízhasználatért fizetni, még akkor sem, ha akar. A Zrt.-nek így csak a kintlévősége nő.
Találjanak megoldást azoknak, akik fizetni akarnak.
Mihály Tamás az Alföldvíz Zrt. ügyfélkapcsolati munkatársa: Jogszabály írja elő a
szerződéskötés feltételeit, mely alapján sem a főmérőn, sem pedig a mellékmérőn nem lehet
tartozás. Az Alföldvíz Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a mellékmérőn lévő - a
korábbi tulajdonosok által felhalmozott - hátralékot beszedje. A jogszabály valóban nem ad
lehetőséget arra, hogy hátralék esetén a Zrt. szerződést tudjon kötni egy új lakóval. Javasolja,
hogy azon lépcsőházakban, ahol nem lehet mellékszolgáltatási szerződést kötni, ott a közös
képviselő szedje be a lakóktól az összeget, és egyben fizesse meg a társaság részére. Tehát azt
javasolja, hogy a közös képviselők vegyék fel a kapcsolatot a Zrt.-vel.
Magyar Tibor képviselő: Hogyan történik a számlázás abban az esetben, ha a közös képviselő
felkeresi a Zrt.-t?
Mihály Tamás az Alföldvíz Zrt. ügyfélkapcsolati munkatársa: A Zrt. tudja a főóra
mérőállása szerinti fizetendő összeget, és az adatbázisában rendelkezésre áll, hogy kinek van
mellékszolgáltatási szerződése, a fennmaradó mennyiséget pedig a szerződés nélküli lakóktól
be tudja szedni a társasház, melyet ezután a közös képviselő ki tud egyenlíteni. Amennyiben a
közös képviselővel együttműködést tudnak kötni a hátralék rendezése ügyében, akár
részletfizetéssel is, a Zrt. már ezzel is fel tudja oldani azt a fajta korlátozást, hogy nem köthet
az új lakóval szerződést.
Magyar Tibor képviselő: Mezőhegyesen jogszerűen nem alakultak társasházak, még ha a
földhivatali nyilvántartás szerint annak is vannak minősítve. Ha nincs társasházi okirat, akkor
nem lehet eljárni ebben a kérdésben. Jogos, ha az új lakó nem szeretné az előző tulajdonosok
tartozását megfizetni. Jogszabály módosítást nem lehet kezdeményezni?
Mihály Tamás az Alföldvíz Zrt. ügyfélkapcsolati munkatársa: Nem az Alföldvíz Zrt.
kompetenciája az, hogy van-e társasházi okirat vagy nincs. Ha a lakóközösség meghatalmaz
egy közös képviselőt, vele is tudnak érdemben együttműködni. A Zrt.-nek is az a célja, hogy az
új lakóval szerződéses jogviszony jöjjön létre.
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Magyar Tibor képviselő: A jegyző tud-e hatást gyakorolni a lakókra, hogy alakuljanak át
társasházzá?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Tudna, de a társasházzá alakulás első lépése, hogy mintegy 150
ezer Ft kiadást kellene megfinanszírozza az adott lépcsőháznak vagy lépcsőházaknak, erre
azonban nem hajlandók. Valamint ki kell jelölni egy megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező
közös képviselőt. Az önkormányzat több alkalommal próbálta meggyőzni a lakókat arról, hogy
alakuljanak társasházzá, de fizetni nem akarnak. Ha előírnák és kötelezővé tennék, fizetniük
kellene.
Pap István Tibor polgármester: Kéri a vezérigazgató urat, hogy az integrációs folyamat
jelenlegi állásáról adjon tájékoztatást.
Szeverényi György az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója: Az Alföldvíz Zrt. gazdasági
gondokkal küzdött, valamint minden önkormányzati tulajdonú víziközmű szolgáltató is. A
szolgáltató költségeit a befizetések nem fedezték. A Zrt.-nek 131 önkormányzat volt a többségi
tulajdonosa. A Zrt. kérte a települések segítségét, de forráshiány miatt egyik önkormányzat sem
tudott megoldással szolgálni, így az államhoz fordultak, hogy vegye át a Zrt.-t. Az ígért
tőkeemelés elmaradt. Új viziközmű törvényt alkotott az állam, melynek értelmében az
önkormányzatoknak nem csak a részesedést, hanem a közművagyont is át kell adnia. Innen
indult az integrációs folyamat. A Nemzeti Vízművek minden önkormányzatot megkeresett, és
felajánlotta, hogy egy tranzakciós szerződés keretében adja át a tulajdonrészét és a közmű
vagyonát az államnak. Ezt a szerződést 35 önkormányzat kötötte meg. Ennek a szerződésnek
volt egy olyan kitétele, hogy akkor lép hatályba, amikor már annyi önkormányzat átadta a
tulajdonrészét, hogy azzal az állam eléri a 75+1%-os tulajdonrészt. Ez február 8.-án megtörtént.
Ezután az állam tőkeemelést hajtott végre. Jelenleg az Alföldvíz Zrt.-nek 100 önkormányzat és
az állam a tulajdonosa. Elkezdődött a belső integráció, melynek dokumentációjával minden
olyan önkormányzatot közvetelnül megkeresnek majd, akik még nem adták át a vagyont, de ez
a tervdokumentáció pillanatnyilag Minisztériumi felülvizsgálatra vár. Hozzáteszi, hogy a
tőkeemeléssel és a kapott állami támogatással 5 év után most először nullás a költségvetése a
társaságnak.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni az információkat, várni kell a minisztériumi
döntésre. A testület több alkalommal hozott már döntést az átadás témájában és mindig fontos
kérdés volt a szennyvíztisztító sorsa is.
Szeverényi György az Alföldvíz Zrt. vezérigazgatója: A lényeg, hogy üzembe helyezett
közműveket vesz át a Nemzeti Vízművek Zrt., és ezzel együtt a fenntartási időszak kötelmeit
is átveszi az állam. Az Alfölvíz Zrt.-nek kötelezettsége a Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt
feladatok végrehajtása. A fel nem használt fejlesztési források rendelkezésre állnak, mely
fejlesztéseket az állam is támogatni fogja.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg.
További kérdés, vélemény nem volt. A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolja.
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Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van, tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület az Alföldvíz Zrt.
2021.-2022. évi tevékenységéről, az átalakulás folyamatairól és az új szennyvíztelep
működésének tapasztalatairól szóló beszámolóját a beterjesztett tartalommal 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:
170/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
Az Alföldvíz Zrt. beszámolója 2021.-2022. évi tevékenységéről, az átalakulás
folyamatairól és az új szennyvíztelep működésének tapasztalatairól
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt. 2021.-2022. évi tevékenységéről, az
átalakulás folyamatairól és az új szennyvíztelep működésének tapasztalatairól szóló
beszámolóját a beterjesztett tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség
alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű
emberek foglalkoztatásáról
Pap István Tibor polgármester: Köszönti Tóth Zsolt urat, a Békés Megyei Kormányhivatal
Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetőjét. Kérdezi, hogy van-e a
tájékoztatóval kapcsolatban kiegészíteni valója.
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: Tavalyi beszámolóját azzal zárta, hogy a
munkaerőpiaci helyzet stagnál, most viszont örömmel jelenti be, hogy jelentős javulás
tapasztalható az év első kilenc hónapjában. Csökkent az álláskeresők száma. A nemek
megoszlásában, a korcsoportok szerinti bontásban és az iskolai végzettség tekintetében nem
történt jelentős változás. Továbbra is a közfoglalkoztatás támogatása a legnagyobb volumenű
támogatási forma. 2022. évben 70 fő elhelyezkedésére nyújtott támogatási keretet a
Foglalkoztatási Osztály. Jelenleg 64 fő közfoglalkoztatott dolgozik az önkormányzatnál és az
ÁMK-nál. A GINOP támogatások felhasználása 3 főre emelkedett. Munkaerőpiaci képzések
megvalósítására sajnálatos módon nem került sor 2022-ben, melynek oka a szakképzési törvény
változása. A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban nem részesülő, de egészségkárosodott
álláskeresők ugyanolyan ellátásokra, támogatásokra, szolgáltatásokra jogosultak, mint más
álláskeresők. A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása nem a Foglalkoztatási
Osztály feladatkörében valósul meg. A rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő
személyek a Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály hatáskörébe tartoznak.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Mennyi munkahely van ma Mezőhegyesen?
Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője: A Foglalkoztatási Osztályhoz be nem jelentett
munkahelyekről nem áll rendelkezésre adat.
5

Magyar Tibor képviselő: Megköszöni a jó együttműködést, a Szakképző Iskola nevében.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Köszöni a kiváló együttműködést a Munkaügyi Központ
teljes apparátusának. 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 a beterjesztett tartalommal fogadja
el a Munkaügyi Központ tájékoztatóját a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról, 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:
171/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának tájékoztatóját a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések lehetőségéről, a
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Pap István Tibor polgármester: 2021. évben a mezőgazdasági Start programban 12 fő, a helyi
programban 28 fő, a közút programban 13 fő került alkalmazásra. 2022. évben 3 programmal
indult a közfoglalkoztatás, 49 fő részvételével 2022.március 01. napjával. 2022. évben az
önkormányzat 75.871.691,- Ft központi támogatást kapott arra, hogy a nehezen elhelyezkedő
lakosságot foglalkoztassa. A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatosan nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület fogadja el a 2021. évi START
Közmunkaprogramról szóló beszámolót, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
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A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
172/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal
elfogadja a 2021. évi START Közmunkaprogramról szóló beszámolót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának
tájékoztatója az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési
lehetőségekről és elképzelésekről
Pap István Tibor polgármester: Köszönti Dancsi György állomásfőnök urat, kéri amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Dancsi György a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: A felvételi épület felújításáról
egy hónapja vett részt egy egyeztetésen. A kiviteli terv folyamatban van, jövő év elejére készül
el, ezután indulhat a közbeszerzési eljárás. A Kossuth utcai sorompó kiegészítő fényjelzést fog
kapni, mely a lecsukás előtt fog világítani. A menetrendben változás nem várható.
Uj Zoltán képviselő: A Resti Zrt. visszakerült állami tulajdonba? Lesz a vasútállomáson
vendéglátás?
Dancsi György a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: A Resti nem szerepel a
tervekben, a vendéglátás megszűnik. A Volán Zrt. sofőrjeinek lesz egy kulturált
pihenőhelyiségük. A váróterem pedig a két cég utasait szolgálja ki.
Uj Zoltán képviselő: Télen a váróterem zárva lesz?
Dancsi György a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke: Nagyon kritikus időjárási
viszonyok esetén nyitva lesz, de elképzelhető, hogy nem lesz fűtés.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
és az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság tárgyalta. Kéri a véleményüket.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Magyar Tibor képviselő, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
elnöke: A bizottság nem volt határozatképes, így az ülés nem került megtartásra.
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 Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatóját
az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
fogadja el, kézfelnyújtással jelezze.
7

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:
173/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Államvasutak Zrt.
mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatóját az aktuális helyzetéről, fejlesztésekről,
együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről a jegyzőkönyv mellékletét képező
tartalommal elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása
tevékenységükről

2022. évi

Pap István Tibor polgármester: Felkéri Kocsárdiné Járási Erika védőnőt, amennyiben
kiegészítenivalója van a tájékoztatót illetően, azt tegye meg.
Kocsárdiné Járási Erika védőnő: A tegnapi bizottsági ülésen szóba került a csökkenő
születésszám. A mai megyei értekezleten elhangzott, hogy az egész megyére jellemző a
drasztikus csökkenés.
Kovács István képviselő: Kéri a lakosságot, hogy legyenek elnézőbbek és örüljenek annak,
hogy lett gyermekorvosa a városnak, sőt annak is örülni kell a jelen helyzetben, hogy
Mezőhegyesen ilyen az egészségügyi ellátórendszer.
Pap István Tibor polgármester: A tájékoztatót a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Bár szomorúak a statisztika miatt, a bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Pap István Tibor polgármester: A beszámoló végén olvasható, hogy a szolgálatnak szüksége
van 2 új számítógépre. Nehéz költségvetés lesz a 2023. évi, de igyekeznek ezt a kérést
teljesíteni. 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 az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el az
önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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174/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
Tájékoztató a 2022. évi védőnői tevékenységről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálatának 2022. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Pap István Tibor polgármester: A képviselő-testület a 164/2022. (IX.30.) Kt. számú
határozatában 13 pontos intézkedési tervet fogadott el a gazdasági válság miatt. Ennek a tervnek
a 6. pontja előírja, hogy az önkormányzat és/vagy az intézményének vezetője, valamint a
Hivatal vezetője szükség esetén igazgatási szünetet vagy home office-t rendelhet el télen,
rendkívül hideg időjárás esetén. Home office elrendelése esetén is rendelkezésre kell állni,
bármely munkatárs behívható az irodába szükség esetén. A jegyző úrral egyeztetve arra
jutottak, hogy rendkívül hideg időjárás esetén legyen elrendelhető a 4 napos munkahét, emiatt
az ügyfélfogadási rendet módosítani kell. Ennek értelmében pénteken nem lesz ügyfélfogadás,
viszont csütörtökön egész nap fogadja a Hivatal az ügyfeleket. A tájékoztatót a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja az SZMSZ módosítását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, észrevétele van a tájékoztatóval
kapcsolatosan, azt tegye meg.
Magyar Tibor képviselő: Valamilyen hőmérsékleti minimumot kellene megállapítani, hogy
mikortól lépne életbe a home office?
Pap István Tibor polgármester: Minden attól függ, hogy milyen ajánlat érkezik a
villamosenergia és a gáz közbeszerzési kiírásokra és milyen időjárási viszonyok lesznek a télen.
Ha az árak kedvezőek lesznek, akkor elegendő a 13 pontos intézkedési terv, ha nem, akkor
további megszorításokra lesz szükség, mint például egy hosszabb igazgatási szünet, vagy a
közvilágítás lekapcsolása. Minden az ajánlati ár és az időjárás függvénye. A mai hírek arról
szólnak, hogy a gázárak jelentősen csökkennek, de folyamatosan figyeli a változásokat. Kéri,
akinek további kérdése, véleménye van, tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel nem volt,
kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatban foglaltak alapján
módosítsa 248/2019.(XII.11.) Kt. sz. határozatát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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175/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 248/2019.(XII.11.) Kt. sz.
határozatát, a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról:
1.) Az SZMSZ II. fejezetének „A Hivatal működési rendje” című 5. pontja az alábbiak szerint
változik:
Korábbi:
„5.) A Hivatal működési rendje
1. A Hivatal munkarendje
 Figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 89. § (1)
bekezdésére, a 94. § (1) bekezdésére, és a 232. § (1) bekezdésére – heti 40 órás
munkahét, az alábbi napi beosztással
Hétfő
730 - 1600
Kedd
730 - 1600
Szerda
730 - 1600
Csütörtök
730 - 1600
Péntek
730 –1330
 A munkaidő hétfőtől csütörtökig magában foglal 30 perc munkaközi szünetet.
2. A Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő
730 - 1600
Kedd
---------Szerda
730 - 1600
Csütörtök
1300 - 1600
Péntek
730 –1200



A jegyző ügyfélfogadási rendje minden pénteken 800 – 1200
Az aljegyző ügyfélfogadási rendje minden csütörtökön 1300 - 1600”

Új:
„5.) A Hivatal működési rendje
3. A Hivatal munkarendje
 Figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 89. § (1)
bekezdésére, a 94. § (1) bekezdésére, és a 232. § (1) bekezdésére – heti 40 órás
munkahét, az alábbi napi beosztással
Hétfő
730 - 1600
Kedd
730 - 1600
Szerda
730 - 1600
Csütörtök
730 - 1600
Péntek
730 –1330
 A munkaidő hétfőtől csütörtökig magában foglal 30 perc munkaközi szünetet.
 A jegyző és a polgármester közös egyedi döntése alapján, jegyzői utasítás keretében
rendkívül hideg időjárás esetén 4 napos munkahét rendelhető el (hétfőtől csütörtökig).
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4. A Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő
730 - 1600
Kedd
---------Szerda
730 - 1600
Csütörtök
730 - 1600
Péntek
--------


A jegyző ügyfélfogadási rendje minden hétfőn 800 – 1200
Az aljegyző ügyfélfogadási rendje minden csütörtökön 1300 - 1600”
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal

7. napirendi pont: Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek,
földhaszonbérleti díjak, építési telkek árainak és az adómértékek módosítása
Pap István Tibor polgármester: Minden évben kötelező tárgyalni a díjak mértékét. Ebben az
előterjesztésben az szerepel, hogy nem javasolja a díjak módosítását, kivéve, ahol a jogszabály
előírja az infláció mértékével való kötelező emelést. A lakosságot nem szeretné terhelni további
áremeléssel.
Dr. Szabados Éva aljegyző: Az egyetlen olyan bérleti díjat, amelyet az inflációval arányos
mértékben minden évben emelni kellett, sem kötelező már emelni, hiszen idén letelik a 20 éves
pályázati kötelem.
Magyar Tibor képviselő: Az irodák bérleti díja is ide tartozik? Jogszabály írja elő, hogy 200%ot kötelező megfizetni hosszabbítási díjként a helyiséget bérlőknek?
Szentmihályi Ferenc jegyző: Igen, ez jogszabályi előírás. Azért kell, mert nincs újra
pályáztatás, jogfolytonosság van. Különben ki kellene írni a pályázatot.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését. Nem
javasolnak díjemelést.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan további
kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
közterület-használati díjakon, a lakbéreken, a földhaszonbérleti díjakon, az építési telkek árain,
a helyi adók mértékén és a temetési helyek megváltási és újraváltási díjain ne változtasson,
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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176/2022.(X.26.) Kt. sz. határozat
Közterület-használati díjak, sírhelydíjak, lakbérek, földhaszonbérleti díjak, építési
telkek árainak és az adómértékek módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közterület-használati díjakon, a
lakbéreken, a földhaszonbérleti díjakon, az építési telkek árain, a helyi adók mértékén és a
temetési helyek megváltási és újraváltási díjain nem kíván változtatni.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Belvízvédelmi terv felülvizsgálata
Pap István Tibor polgármester: Mezőhegyes Város belvízvédelmi terve 2016. évben készült,
amit a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet értelmében a szakmai irányító hatóság, az AlsóTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged, jóváhagyott. A vonatkozó szabályozás értelmében a
tervet minden évben aktualizálni kell, melyet a testületnek kell elfogadnia. Az előterjesztést a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: A bizottság javasolja a határozati javaslat határozattá emelését, a
belvízvédelmi terv aktualizálását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése,
észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel az előterjesztéssel
kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a vizek kártételei
elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 8.§. (1) bekezdésében
foglaltak alapján – az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott - Mezőhegyes
Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervének aktualizálását 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:
177/2022. (X.26.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Belvízvédelmi Tervének aktualizálása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 8.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján – az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság által jóváhagyott - Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Belvízvédelmi Tervének aktualizálását elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
9. napirendi pont: Az Európai Bizottság elnökének szóló levél elvi támogatása
Pap István Tibor polgármester: Szita Károly az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere egy
levelet fog megküldeni Ursula von der Leynennek, az Európai Bizottság elnökének az országot
súlyosan érintő energiaszankciókkal kapcsolatban. Szita Károly kéri továbbá a
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megkeresésében, hogy azokat a forrásokat, melyek a magyar kormány szerint járnak az
országnak, tegye elérhetővé az Európai Bizottság. Ezt a levelet Erdős Norbert országgyűlési
képviselő úr is megküldte részére. Ez egy nemzetközi politikai töltetű levél, melynek komoly
anyagi következménye van, éppen ezért terjesztette a testület elé. Kéri, akinek az
előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel
kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a
Képviselő-testület Szita Károly, Kaposvár polgármestere által az Európai Bizottság elnökének,
Ursula von der Leyen asszonynak írt levél tartalmával értsen egyet, és támogassa a benne
foglaltakat, 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:
178/2022. (X.26.) Kt. számú határozat
Az Európai Bizottság elnökének szóló levél elvi támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy egyetért a Szita Károly, Kaposvár
polgármestere által az Európai Bizottság elnökének, Ursula von der Leyen asszonynak írt levél
tartalmával, és támogatja a benne foglaltakat.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítószámú, „Zöld város
kialakítása Mezőhegyesen” elnevezésű pályázati támogatás keretében
megvalósítandó, „Béke park parkrész felújítás” tárgyú kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
Pap István Tibor polgármester: A „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” elnevezésű
pályázat tervezett feladatai sikeresen megvalósultak úgy, hogy a kivitelezővel 22. 865.597, - Ft
értékű pótmunka keretében az eredeti tervekhez képest jóval nagyobb felületen lehetett
rendezni az ÁMK és a Kollégium környezetét. A projekt pályázati forrásából a megvalósítás
során elért megtakarítások átcsoportosításával, az Irányító Hatóság engedélyével, a támogatási
szerződés módosításával lehetőség nyílt arra, hogy további 14.054.506, -Ft értékben az ÁMK
parkterületén zöldterületfejlesztéshez kapcsolódó újabb beruházást végezzenek. A kivetítőn
bemutatja a „Béke park parkrész felújítás” terveit, melyeket Elek Attila tájépítész készített. A
legnagyobb része a fejlesztésnek a gyepfelület és a fásítás reorganizációjáról szól. A szabadtéri
színpad, a Kozma emlékmű, az ’56-os emlékmű közötti tér fog megújulni.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Milyen plusz eszközöket lehet beépíteni a pályázatba?
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A pályázat kimondottan a zöldfelület rehabilitációjára
és fejlesztésére ad lehetőséget, tehát olyanra, mint például pad beszerzése, nem. A gyalogos
sétány salak burkolatot kap, melyre a későbbiekben akár térkő is elhelyezhető. Hiányzik a
cserjeszint, ezért olyan növények kerülnek telepítésre, melyek kevés gondozást igényelnek,
azonban egész évben színes látványt nyújtanak. A cserje összefüggő zárt területet fog képezni.
Pap István Tibor polgármester: Mekkora a mozgástér ebben a tervben? A színpad előtti
területet nem osztaná meg ezzel a cserjesorral, mert anélkül sokkal nagyobb lenne a tér. Ez a
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terv szigetszerű elhelyezkedést tartalmaz, mely nem szerencsés. Az ’56-os emlékműhöz vezető
szórt járdára miért van szükség?
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A tervező úgy véli, hogy ez segíti az emlékmű
oldalági megközelítését.
Pap István Tibor polgármester: Ezt nem tartja indokoltnak. Megtartaná az emlékhely
szimmetriáját. Az alapterületen nem kíván változtatni, de vannak a tervben nem életszerű
elképzelések. Kéri a testület véleményét is a tervről.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A növényzetet csak akkor lehet eltolni, ha a járdát is
eltolják.
Uj Zoltán képviselő: Az a járda érték, véleménye szerint meg kell hagyni jelen állapotában.
Ne legyen felszedve.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért. Plusz költséggel járna a felszedés, az ő véleménye
is az, hogy maradjon, hiszen műemlék értékkel bír. Mellette nyugodtan megépülhet a szórt
járda.
Magyar Tibor képviselő: Nem telepítene olyan növényzetet, amely megtörné a tér
átláthatóságát. A mértékletesség elvét követve történjen a parkosítás.
Karsai Sándor műszaki csoportvezető: A megvalósulási tervet még lehet majd módosítani.
Az átláthatóságot semmi sem fogja akadályozni.
Pap István Tibor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
véleményezte. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) Kéri a bizottság véleményét.
Hegedűs Béla Tibor képviselő, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
elnökhelyettese: Kíváncsi lesz a kivitelezés utáni állapotra. Nagy jelentőségű parkfelújítás lesz
ez. Minden zöld növény ültetését támogatja, hiszen az kellemes mikroklímát biztosít. A
bizottság javasolja a határozati javaslatok határozattá emelését.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek az előterjesztéssel kapcsolatosan további
kérdése, észrevétele, más véleménye van, azt tegye meg. Mivel további kérdés, észrevétel az
előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a
TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázati támogatás keretében megvalósítandó, „Béke park parkrész felújítás”
tárgyú kivitelezésére indított közbeszerzési eljárás mellékelt ajánlattételi felhívását fogadja el,
azzal, hogy a tervezett építőipari kivitelezés finanszírozásához szükséges összeg a tervezői
költségvetés alapján a pályázaton elnyert forrásból rendelkezésre áll, kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 7 fő.
A Képviselő-testület 7 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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179/2022. (X. 26.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázati támogatás keretében megvalósítandó, „Béke park
parkrész felújítás” tárgyú kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025
azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” elnevezésű pályázati támogatás
keretében megvalósítandó, „Béke park parkrész felújítás” tárgyú kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárás mellékelt ajánlattételi felhívását elfogadja.
A tervezett építőipari kivitelezés finanszírozásához szükséges összeg a tervezői költségvetés
alapján a pályázaton elnyert forrásból rendelkezésre áll.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Pap István Tibor polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a TOP2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen”
elnevezésű pályázati támogatás keretében megvalósítandó, „Béke park parkrész felújítás”
tárgyú kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kérje fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak: Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó; Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi csoportvezetője; és Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki
csoportvezetője, 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:
180/2022. (X. 26.) Kt. számú határozat
A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítószámú, „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázati támogatás keretében megvalósítandó, „Béke park
parkrész felújítás” tárgyú kivitelezés közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025
azonosítószámú, „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” elnevezésű pályázati támogatás
keretében megvalósítandó, „Béke park parkrész felújítás” tárgyú kivitelezésére indított
közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
1. Tűzifa adomány
Pap István Tibor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottság a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-től kapott
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adomány erdei rönk tűzifát 2022. október 20.-án szétosztotta a rászoruló lakosság között. 200
fő kapott 2,5 m3 tűzifát. A lakosság kiértesítése folyamatban van.
2. Irodák átköltözése
Pap István Tibor polgármester: A DAREH Bázis Zrt. helyi irodája és a Tourinform Iroda
sikeresen átköltözött az Alapszolgáltatási Központba, ügyfélfogadásuk ezentúl ott érhető el.
Folyamatban van a Hivatal emeleti irodáinak földszintre költöztetése. A BÓLEM Kft.
november 1. napjára nem végzi el a rekonstrukciós feladatokat, ez okoz némi csúszást.
A következő munkaterv szerinti ülés időpontja 2022. november 30. szerda. Helyszíne még nem
ismert.
A munkaterv szerinti napirend:
1) A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium beszámolója 2021.2022. évi tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
2) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézete Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város
lakosságának egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
3) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
5) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal
tevékenységéről (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján)
Pap István Tibor polgármester: Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel, bejelentés. Egyéb kérdés,
észrevétel, bejelentés nem hangzott el. Jegyzőkönyv hitelesítőknek felkérte Krcsméri Tibor és
Magyar Tibor képviselőket.
Megköszönte a Képviselő-testület munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő
közreműködését és az ülést – 1450 órakor – berekesztette.

K. m. f.

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Krcsméri Tibor
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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Magyar Tibor
képviselő

