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

Jegyzőkönyv

Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. november 4. napján – 1300 órai kezdettel
– a Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc dísztermében megtartott rendkívüli 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
Meghívott: Mitykó Zsolt társadalmi kapcsolatok, kommunikáció és kultúráért felelős
alpolgármester, Nagy Lajos a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság r. alezredese, Zsótér Attila
a Mezőhegyesi Rendőrörs r. alezredese
Pap István Tibor polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jegyző urat, és a
meghívottakat. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 fővel határozatképes, az ülést
megnyitotta. Fekete Attila képviselő úr távolmaradását bejelentette.
Javaslatot tesz az alábbi napirend megvitatására:
1) A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatása a 2022. november 3. napján
történt bűnesetről
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek javaslata, módosító indítványa van a napirendet
illetően, azt tegye meg. Megállapította, hogy javaslat, módosító indítvány nincs a napirendet
illetően, ezért kéri, akik egyetértenek a napirendi ponttal, kézfelnyújtással jelezzék.
A döntéshozatalban résztvevő képviselők száma 8 fő.
A Képviselő-testület 8 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendet
elfogadta.
1. napirendi pont: A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság tájékoztatása a 2022.
november 3. napján történt bűnesetről
Pap István Tibor polgármester: 2022. november 3. napján tragikus kimenetelű
bűncselekmény történt a városban. Azért hívta össze a testületet, hogy közvetlen tájékoztatást
kérjenek a rendőrségtől a sajnálatos esemény körülményeiről. A város lakosságát felzaklatta a
gyilkosság, pletykák terjednek, hangulatkeltés van, és vasárnapra gyertyagyújtást szervez a
lakosság. Kérte Nagy Lajos urat, hogy tájékoztassa a testületet a nyomozás állásáról.
Nagy Lajos a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság r. alezredese: „Mezőhegyesen a Május
1. téren 2022. november 3. napján 8 óra után néhány perccel egy összeégett holttestet találtak.
A 44 éves helyi férfi a gyanú szerint emberölés áldozata lett. A bűncselekményt a nyomozás
jelenlegi adatai szerint ismerőse, egy 25 éves, szintén mezőhegyesi férfi követte el, őt a
rendőrök előállították, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Osztálya őrizetbe vette
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és gyanúsítottként hallgatta ki. A tragédia körülményeit a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság
Bűnügyi Osztálya vizsgálja.” Tudomásuk szerint november 6. napján 14 órakor egy
megemlékezésre kerül sor, melynek részleteit lepontosította a szervezővel. Ez nem
bejelentésköteles esemény. Egyelőre helyi lakosok jelezték, hogy részt vesznek a
gyertyagyújtáson.
Pap István Tibor polgármester: A rendkívüli ülések nem kerülnek közvetítésre. Hangfelvétel
a jegyzőkönyv elkészítése érdekében készül. A hivatalos kommunikációt a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság sajtóosztálya végzi. Fokozottabb rendőri jelenlétet kér a városban a
következő napokban. Kéri a testület és a rendőrség képviseletében megjelentek véleményét az
ő álláspontjáról, mely szerint szeretné, ha ez a család elköltözne Mezőhegyesről. Ennek
érdekében kérni fogja a családot, hogy az értékbecslő által megállapított áron értékesítse
ingatlanát az önkormányzatnak. Kéri a rendőrséget, hogy a lakosság nyugalma érdekében,
fokozottan figyeljenek. Szeretné felkérni a Fekete Balázs 2019 Kft.-t, hogy minél hamarabb
kezdje meg a Béka-tó melletti parkerdő környezetének rendbetételét. Felolvassa a hírt, melyet
a közösségi médiában kíván megosztani. „Településünkön november 3-án történt tragikus
eseménnyel kapcsolatban Pap István Tibor polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést
hívott össze. Az ülésen jelen lévő városvezetők tájékoztatást kaptak a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság parancsnokától Nagy Lajostól és a helyi rendőrőrs vezetőjétől Zsótér
Attilától, az élet kioltásával végződő cselekménnyel kapcsolatban és egyeztettek a további
teendőkről. A város vezetése egyöntetűen elítéli a döbbenetes bűntettet, őszinte részvétét fejezi
ki a hozzátartozók irányába!” A feltételezett elkövető és a családja nem való a városba, nem
tudnak beilleszkedni a társadalomba, és a közösségbe, valamint a lakosság nem érzi jól magát
a környezetükben. Nagyon rossz a közhangulat a településen.
Uj Zoltán képviselő: Sok a panasz a családra. Neki is volt már konfliktusa a feltételezett
tettessel és annak családjával.
Nagy Lajos a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság r. alezredese: Igyekezni kell a
lakosságot megnyugtatni, nem mindennapos esettel állnak szemben. Az áldozat és a
feltételezett tettes ismerősök voltak.
Magyar Tibor képviselő: Az elkövetők folyamatosan a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság látókörében voltak az előző ciklus idején is. Azt gondolja, hogy a tettes és áldozat
gyermekeinek védelmében a közösségi médiában megjelent posztokat is szűrni kellene.
Pap István Tibor polgármester: Nem csak a helyi, hanem az országos médiában is ez a fő hír.
Mindent megtesz annak érdekében, hogy a család költözzön el a városból.
Tarkó Gábor képviselő: Egyetért azzal, hogy sürgősen intézkedni kell. Csak a hivatalos
kommunikációt szabad elfogadni. Arra kér mindenkit, önkormányzati dolgozókat is, hogy
tartózkodjanak a közösségi médiában megosztott kommentektől.
Pap István Tibor polgármester: Egyetért ezzel. Kihangsúlyozza, hogy az önkormányzat
senkit nem telepített a városba. A magánszemélyek közötti ingatlan adásvétel nem a
polgármester és nem az önkormányzat engedélyével valósul meg. A betelepítés és kitelepítés,
mint jogi fogalom nem létezik.
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Uj Zoltán képviselő: El kell gondolkozni azon, hogy az önkormányzat hogyan tudna
elővásárlási joggal hozzájutni azokhoz az olcsó ingatlanokhoz, melyeket jelenleg a vidéki
kisebbség vásárol.
Hegedűs Béla Tibor képviselő: A testület csak akkor lehet biztos abban, hogy a család
elhagyja a települést, ha az önkormányzat vásárolja meg számukra az ingatlant valahol máshol.
Tarkó Gábor képviselő: A Mezőkovácsházán megtartott Járási Közbiztonsági Fórumon
elhangzott, hogy Mezőkovácsházán már szegregátumok alakultak ki. Például egy ózdi roma
család eladja ingatlanát és itt a Viharsarokban telepednek le, mert jóval olcsóbb áron jutnak
lakáshoz. Alkotmányos jog a szabad költözés, melyet sem az önkormányzat, sem a
polgármester nem tud megakadályozni.
Nagy Lajos a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság r. alezredese: A jegyző hatáskörébe
tartozik, hogy megvizsgálja a család tulajdonviszonyát, illetve szükséges lehet szakhatóságok
véleményének kikérése is.
Szentmihályi Ferenc jegyző: Az önkormányzat nem tudja azt megvizsgálni, hogy egy
magánszemély az ingatlanába kit, milyen jogcímen enged be és miért.
Pap István Tibor polgármester: Kéri jegyző urat, hogy a feltételezett tettes párját hívja be
november 8.-án 8 órára a polgármesteri irodába. Kéri a testület felhatalmazását arra, hogy
javasolhassa a Hölgynek, lehetőleg hagyják el a várost önként, ebben az esetben az
önkormányzat az értékbecslő által meghatározott áron megvásárolja az ingatlant, amelyben
jelenleg laknak.
Jeszenka Zoltán alpolgármester: Tudomására jutott, hogy a lakosság aláírásgyűjtést
kezdeményezett annak érdekében, hogy a család költözzön el a városból.
Pap István Tibor polgármester: Az egy megerősített jelzés lenne arról, amit ő és a testület is
szeretne.
Kovács István képviselő: Javasolja, hogy az áldozat családjának nyújtson támogatást az
önkormányzat.
Pap István Tibor polgármester: Felkéri Krcsméri Tibor képviselőt, hogy keresse fel az
áldozat családját és ajánlja fel az önkormányzat segítségét valamint a temetési költségeket
átvállalását.
Magyar Tibor képviselő: Véleménye szerint fokozatosan kellene elérni azt, hogy a család
elköltözzön a városból.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, véleménye van tegye meg.
Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület
értékbecslést készíttessen a Mezőhegyes 1026/3/B/4 hrsz-ú, és a Mezőhegyes 1018/3/D/2 hrszú ingatlanokról, és az értékbecslés során megállapított áron kínálja fel a családnak az ingatlanok
önkormányzat általi megvásárlását, amennyiben más településre kívánnak költözni, illetve a
Fekete Balázs 2019. Kft.-t bízta meg a Béka-tó melletti parkerdő erdészeti munkáival és kérje
fel a munkák mielőbbi elkezdésére, 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:

181/2022. (XI.4.) Kt. számú határozat
Önkormányzati intézkedések a 2022. november 3.-án elkövetett élet elleni
bűncselekmény nyomán
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékbecslést készített a
Mezőhegyes 1026/3/B/4 hrsz-ú, és a Mezőhegyes 1018/3/D/2 hrsz-ú ingatlanokról, és az
értékbecslés során megállapított áron kínálja fel a családnak az ingatlanok önkormányzat általi
megvásárlását, amennyiben más településre kívánnak költözni.
A testület a Fekete Balázs 2019. Kft.-t bízta meg a Béka-tó melletti parkerdő erdészeti
munkáival és felkéri a munkák mielőbbi elkezdésére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: értelemszerűen
Tarkó Gábor képviselő: Támogatja az áldozat családjának támogatását.
Pap István Tibor polgármester: Kéri, akinek további kérdése, bejelentése, észrevétele van,
tegye meg. Mivel további kérdés, bejelentés, észrevétel nem volt, jegyzőkönyv-hitelesítőknek
felkérte Kovács István és Uj Zoltán képviselőket. Megköszönte a Képviselő-testület
munkáját, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak segítő közreműködését. Megköszönte az
ülésen való részvételt és az ülést – 1400 órakor – berekesztette.
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