Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

7/2021.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 29.-én 1400 órai kezdettel testületi
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirenden:
1. Közmeghallgatás
2. Tájékoztató a 2021. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
4. Beszámoló az átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról
5. Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2020. évben végzett munkájáról
6. Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
7. Az önkormányzati főépítész tájékoztatása 2020.-2021. évi tevékenységéről, a város
rendezési tervének és a településképi rendelet hatályosulásáról (később kerül
kiküldésre)
8. Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról
9. A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. június 30. napjával beolvadással
megszűnő költségvetési szervének 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló
rendelet
10. Belvízvédelmi terv felülvizsgálata
11. A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok felülvizsgálata III.
– az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság helyett hozott
határozatok
12. Csordás Attila kőműves kinevezése
13. Pintér Gábor további megbízása a Városi Havilap referensének
14. A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérelme
15. Az átalakult Mezőhegyesi József Attila ÁMK SZMSZ-ének és szabályzatainak
jóváhagyása
16. Mezőhegyes három útöblözet építési engedéllyel rendelkező belterületi útjai kiviteli
terveinek és pályázati anyagának elkészítéséről
17. A 2021. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról V.
Bejelentések
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A képviselő-testület a napirendek megvitatását követően zárt ülésen folytatja munkáját
(Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem)
Előadók:
A napirend 1)-3) 8-14) 16) 17) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
A napirend 4) témájának előadói: Előadók: Pap István Tibor polgármester, Szentmihályi
Ferenc jegyző, Tarkó Gábor, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke, Magyar
Tibor, az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság elnöke
A napirend 5) témájának előadója: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
A napirend 6) témájának előadója: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
A napirend 7) témájának előadója: Katona András, főépítész
A napirend 15) témájának előadója: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 2) 4) 5) 7) 13) 15) témáját
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság: a napirend 11) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 3) 6) 8) 9) 10) 14) 16) 17) témáit

Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Pap István Tibor sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottsága 2021. szeptember 24. napján 1300 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2021. szeptember 29.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Mezőhegyes, Templom utca 3/10. szám alatti, 39 m2 alapterületű, önkormányzati
tulajdonú bérlakás meghirdetése
A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
 Krizsánné Szegedi Edit Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 3/1. szám alatti
önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
 Kurai Lajos Mezőhegyes, Kossuth utca 17/1. szám alatti önkormányzati bérlakás
bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
 Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Tisztelettel:
Tarkó Gábor sk.
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottsága 2021. szeptember 27. napján 1430 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2021. szeptember 29.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Város – és Környezetvédő Egyesület kérelme (melléklet)
Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
7/2021.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
254/2021.(VI. 24.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 számú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében a Mezőhegyes 52.
majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati tulajdonú földutak útfelújítási
pályázatának benyújtásáról döntött. Az útfelújítás br. 42.995.044,- Ft teljes költségéből
– a pályázaton elnyerhető maximális 95%-os támogatási arány figyelembevételével –
br. 2.149.752,- Ft saját erő biztosítását vállalta az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének céltartaléka terhére. Felhatalmazott a pályázat benyújtásával
kapcsolatos, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató okiratokkal kapcsolatos
feladatok ellátására.
Határozat végrehajtása: A testület a 270/2021.(VI.28.) Kt. sz. határozattal módosította a
határozatot annyiban, hogy az útfelújítás bruttó összege 43.099.477,- Ft-ra módosult,
ennek megfelelően az önerő 2.322.433,- Ft-ra. A pályázat elbírálás alatt áll, az
időközben kért hiánypótlási felhívást teljesítették.
260/2021.(VI.24.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a park fenntartás céljára – az
önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete terhére – 1 darab
FERRIS ISX 2200Z ZERO TURN (vágásszélesség: 155 cm) fűnyíró traktor
beszerezéséről döntött, a legkedvezőbb ajánlatot adó TABACUM Bt.-től, bruttó
5.750.000,- Ft áron. Felhatalmazott a beszerzés lebonyolítására.
Határozat végrehajtása: Az adásvételi szerződést megkötöttem a TABACUM Bt-vel. A
TABACUM Bt. 2021. augusztus 12. napján leszállította a fűnyíró traktort, melyet a
testület tagjainak egy részével vehettek át, majd az önkormányzat parkfenntartó részlege
használatra átvette azt.
261/2021.(VI.24.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület Balla Zsolt Mezőhegyes, Zala Gy.
ltp. 5/A 2/7. szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről
döntött, az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és kormányzati funkciójára
traktorvezető munkakörbe, 2021. július 1.-jétől határozatlan időre, heti 40 órás teljes
munkaidőben. Illetményét bruttó 219.000,- Ft/hó összegben állapította meg, a próbaidőt
3 hónapban határozta meg. Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat
elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
Balla Zsolt kinevezését aláírtam, és azt továbbították a MÁK Békés Megyei Igazgatósága
felé.
262/2021. (VI. 24.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a Békés Megyei
Kormányhivatal felhívása alapján, a közszolgálati tisztviselők 2021. évi cafetériájának
összegét – a törvény előírásainak megfelelően - az illetményalap ötszörösében, azaz
bruttó 240.000,- Ft/fő összegben állapította meg, melyhez összesen bruttó 240.000,- Ft
többletköltséget biztosított. A kiadás fedezete az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének személyi juttatások előirányzata. Felkérte a pénzügyi csoportvezetőt,
hogy a szükséges változásokat az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a féléves
tájékoztató és rendeletmódosítás során vezesse át, és hogy a fenti módosításnak
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megfelelően a bruttó 10.000,- Ft/fő különbözet átutalásáról (24 fő köztisztviselő
esetében) mihamarabb gondoskodjon.
Határozat végrehajtása: Az átutalást teljesítették a hivatal köztisztviselői részére. A változás
a 2021. évi költségvetés I. féléves módosításában átvezetésre került, mely jelen ülés
anyaga.
263/2021.(VI. 24.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a Mezőhegyes, 5/3 hrsz-ú
ingatlanon lévő gyermekjátszótér felújításáról, bővítéséről döntött, amely munkálatok
költsége az előkészítés során beszerzett előzetes kalkulációk alapján bruttó 2.794.700,Ft. A testület a játszótér felújításának, bővítésének költségeit az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére biztosította. Felhatalmazott a felújítás,
bővítés kivitelezésére irányuló beszerzési feladatok lebonyolítására, a vállalkozási
szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátására.
Határozat végrehajtása: A testület a 272/2021.(VII.15.) Kt. sz. határozatával módosította
a határozatot annyiban, hogy az 5/3 hrsz-ú ingatlanon lévő gyermekjátszótér felújítása,
bővítése mellett a 47. majorban lévő 1361/2 hrsz-ú ingatlanra új köztéri játékok
telepítéséről is döntött. Ennek megfelelően a felújítási, bővítési, valamint új játékok
telepítési munkálatainak költsége bruttó 2.994.134,- Ft-ra módosult.
A gyermekjátszótér felújítását és az új játékok telepítését – a legkedvezőbb ajánlatot adó
– Biohárs Kft. végezte el.
Az 5/3 hrsz-ú ingatlanon lévő felújított gyermekjátszótér ünnepélyes átadására 2021.
augusztus 7. napján került sor az „Együtt a Természetért” elnevezésű Környezetvédelmi
Nap keretében, amely alkalomból rendkívül színes és tartalmas programot szerveztek a
résztvevőknek. (Színházi előadás, ingyenes ugrálóvár, interaktív játékok, ingyen
jégkrém, üdítő, ásványvíz, édesség, limonádé, dinnye.) A rendezvény nagyszerű
hangulatban zajlott, körülbelül 400 fő részvételével. Ezzel egyidőben 47. majorban is
megtörtént az új köztéri játékok telepítése.
266/2021.(VI. 24.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület Verébné Sulyok Éva (szül:
Makó 1965.04.22., an: Váradi Ilona) 6913 Csanádpalota, Délibáb utca 20. szám alatti, a
József Attila Általános Művelődési Központtal határozatlan közalkalmazotti
jogviszonyban álló lakosnak magasabb vezetői megbízást adott a 2021. július 1.-jével
átalakuló Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési
Központja vezetésére, határozott időre, 5 év időtartamra, 2021. július 1.-től 2026. június
30.-áig, heti 40 órás munkaidőben. Illetményét bruttó 438.480,- Ft-ban (alapilletmény),
magasabb vezetői pótlékát 109.620,- Ft-ban, ágazati szakmai pótlékát 43.848,- Ft-ban
állapította meg. Felhatalmazott a kinevezés aláírására.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
Verébné Sulyok Éva intézményvezető kinevezését aláírtam, és azt továbbították a MÁK
Békés Megyei Igazgatósága felé.
273/2021.(VII. 15.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület az Önkormányzat két
intézményének klímatizálásáról döntött az alábbiak szerint:
1. A Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti Alapszolgáltatási Központ
intézményegység helyiségeinek klímatizálása érdekében az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének adóbevételi többlete terhére bruttó 1.159.209-Ft forrást biztosított.
2. A Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. szám alatti Polgármesteri Hivatal épülete
helyiségeinek klímatizálása érdekében az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
adóbevételi többlete terhére bruttó 3.550.884-Ft forrást biztosított.
Mindkét épület esetében felhatalmazott, hogy a feladat megvalósítása érdekében a
beszerzési szabályzat szerint folytassak le eljárást és a legkedvezőbb ajánlatot adó
céggel kössek vállalkozási szerződést.
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Határozat végrehajtása: A klímarendszer kiépítésére a legkedvezőbb ajánlatot a Drink &
Dance ’29 Kft. nyújtotta be. A vállalkozási szerződést megkötöttem a Kft-vel. A döntést
követően a klímarendszer rövid időn belül kiépítésre került mindkét épületben.
276/2021.(VIII.4.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező
egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó fogorvosi alapellátás biztosítása
érdekében 2021. augusztus 1. napjától kezdődően 2021. szeptember 30.-áig továbbra is
megbízta (a 2020. augusztus 1-jétől betöltetlen) I. számú fogorvosi körzet helyettes
fogorvosi feladatainak ellátásával, heti 24 órában (17 órában Mezőhegyesen, 7 órában
Végegyházán), a havi NEAK finanszírozáson felül bruttó 21 Ft/ellátott megbízási díj
fejében Dr. Bartha Elvira fogorvost, aki megfelel a tevékenység gyakorlásához
szükséges feltételeknek. A szerződés időtartamán kívül – a szerződés 9. pontja – a 2020.
július 28.-án kötött megbízási szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felhatalmazott a helyettesítési szerződés módosításának aláírására, valamint a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határozat végrehajtása: A helyettesítési szerződés-módosítást aláírtam a doktornővel.
Időközben a testület – a 295/2021. (IX. 8.) Kt. sz. határozatával úgy döntött, hogy az
I. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátásával Dr. Herter László fogorvost
bízza meg – vállalkozói státuszban - előreláthatólag 2021. október 1.-jétől határozatlan
időre, azzal a feltétellel, hogy ezen időpontig megfelel a praxisjog megszerzéséhez és a
tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. Dr. Herther László
tényleges munkába állásáig meghosszabbította Dr. Bartha Elvira fogorvos megbízását.
277/2021. (VIII.4.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület hozzájárult Árvai Anita (Szül:
Orosháza 1985.05.23., an: Baranyi Márta, lakcím: Mezőhegyes, Hild J. u. 3. 4. a.)
jelenleg határozott időre foglalkoztatott takarító határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezéséhez a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési
Központjának Alapszolgáltatási Központ intézményegységébe, takarító munkakörbe,
2021. szeptember 1.-jétől. A kinevezésének egyéb feltételei változatlanok maradnak.
Felkérte az intézményvezetőt, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat fentiek szerinti
módosításáról.
Határozat végrehajtása: Az intézményvezető gondoskodott Árvai Anita kinevezésének
módosításáról.
278/2021. (VIII.4.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület Kabai Áchim Gábor (szül: Makó
1992.10.23., an: Szántó Éva) Mezőhegyes, Május 1. tér 9/6. szám alatti lakost nevezte
ki közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület-kezelés szakfeladatára és
kormányzati funkciójára (066010) parkgondozó munkakörbe, 2021. augusztus 15.-étől
határozatlan időre (2021. augusztus 15.-étől 2022. február 18.-áig feladat ellátására,
majd 2022. február 19-től üres állás terhére), heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet szabályainak
megfelelően bruttó 219.000.-Ft/hó összegben állapította meg, a próbaidőt 3 hónapban
határozta meg. Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
Kabai Áchim Gábor kinevezését aláírtam, és azt továbbították a MÁK Békés Megyei
Igazgatósága felé.
282/2021. (VIII. 4.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a TOP-4.3.1-15-BS1-201600009 azonosító számú „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése”
című pályázat megvalósítása érdekében megvásárolta Mészáros Ferenc (5820
Mezőhegyes, Külsőpereg-Rákóczi major 88.) tulajdonát képező Mezőhegyes 0110/7
hrsz-ú „kivett lakóház, udvar” művelési ágú, 1226 m 2 területű ingatlant. Az ingatlan
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vételárát az értékbecslő által meghatározott és a tulajdonos által elfogadott bruttó
1.500.000,- Ft-ban határozta meg. A kiadást a pályázat teljes egészében fedezi.
Felhatalmazott, hogy a pályázat megvalósítása érdekében írjam alá a meghatározott
vételáron a 0110/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlására készített adásvételi szerződést.
Határozat végrehajtása: Az önkormányzat jogi képviselője, Dr. Varga Imre ügyvéd úr által
előkészített adásvételi szerződést megkötötték.
284/2021. (VIII.4.) kt. számú határozat: A Képviselő-testület a polgármester 236/2021.
(VI.4.) Kt. számú határozatával a Mezőhegyes Város Önkormányzata II. számú
körzetének, a Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és 57. major területén
ellátandó tanyagondnoki álláshely betöltésére kiírt pályázatára beérkezett 3 db
pályázatot érvényesnek nyilvánította. A pályázók közül Csete András, Mezőhegyes II.
József krt. 69. szám alatti lakost, helyettes tanyagondnokot hirdette ki a nyertes
pályázónak. Ennek megfelelően a testület Csete András Mezőhegyes, II. József krt. 69.
szám alatti lakost nevezte ki közalkalmazotti jogviszonyba Mezőhegyes Város
Önkormányzata II. számú körzetének, a Mezőhegyes 46. major, 47. major, 52. major és
57. major tanyagondnokának, az önkormányzat falugondnoki-tanyagondnoki
szolgáltatás szakfeladatára, tanyagondnok munkakörbe, 2021. augusztus 27.-étől
határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben. Illetményét bruttó 242.955.-Ft
összegben állapította meg, mely magába foglalja a garantált bérminimum – 219.000,Ft/hó – valamint a kötelező szociális ágazati összevont pótlék – bruttó 23.955,- Ft/hó –
összegét. A tanyagondnoki képzést a kinevezésétől számított egy éven belül köteles
elvégezni. Felhatalmazott, hogy a fentieknek megfelelően gondoskodjon Csete András
kinevezési okiratának módosításáról. Felkért, hogy a döntésről értesítsem a másik két
pályázót és az érintett majorok lakosságát.
Határozat végrehajtása: A pályázatot el nem nyert személyeket és az érintett lakosok
majorságát értesítettem a döntésről. Csete András kinevezését aláírtam, és azt
továbbították a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé. A tanyagondnok személyében
bekövetkezett változást jelentették a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet felé.
289/2021. (VIII. 12.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület önkormányzati érdekből
pályáztatás nélkül adta bérbe a Mezőhegyesi Technikum, Szakközépiskola és
Kollégium részére, határozott időtartamra, 2021. augusztus 9. napjától, 2022. augusztus
31. napjáig az önkormányzat tulajdonát képező, Mezőhegyes, Hild J. utca 2. szám alatti
884,63 m2 alapterületű épületéből 775,45 m2 alapterületű épületrészt. Az épület
használatáért fizetendő bérleti díj: 1000.-/Ft/m2/hó,+ ÁFA melyet minden hónap 10.
napjáig kell átutalni az önkormányzat számlájára. A bérlő (az iskola) által a bérbe vett
épületen végzett felújítási munkák és egyéb ráfordítások költségéből legfeljebb
1.000.000,- Ft összeg beszámít a bérlő által fizetendő bérleti díj összegébe, ezáltal
csökkenti annak összegét. Ezen ráfordítások és munkák költségéről a bérlő az
elszámoláshoz számla bemutatására köteles. Az épület működési költségét, a közüzemi
díjakat a bérlő fizeti. Felhatalmazott a bérleti szerződés megkötésére.
Határozat végrehajtása: A bérleti szerződés mindkét fél részéről aláírásra került.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Pap István Tibor
polgármester

A lejárt beszámoló melléklete külön mellékletként csatolva!
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Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

7-2/2021.
TÁJÉKOZTATÓ
Mezőhegyes Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.)
önkormányzati számú rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat 477.579.138 forinttal
növekedett 2021. I. félévben. A változást a költségvetést befolyásoló képviselő-testületi
döntések, az évközi központi támogatások, az átvett pénzeszközök, a saját bevételek
állományának változása okozta.
I. Bevételi előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1.,2.,9. számú melléklet)
1.) A központi működési támogatás előirányzata 33.926.121 forinttal növekedett.
Központi működési támogatás többletbevételeként jelenik meg a szociális ágazati pótlékra,
kulturális pótlékra, iparűzési adóbevétel kiesésére támogatás.
A módosításokról részleteiben a 2. számú táblázat tájékoztat.
A központi működési támogatás bevételei ~ 55,4 %-ra teljesültek a központilag szabályozott
finanszírozási rend alapján.
2.) A működési célú támogatás előirányzata 6.642.586 forint növekedést mutat.
A működési támogatás előirányzat csoport az egészségügyi alapellátáshoz az NEAK által
folyósított összegeket, a közfoglalkoztatás feladatának viteléhez a Munkaügyi Központ által
rendelkezésre bocsátott összegeket, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező
támogatásokat foglalja magában. A bevételek ~ 52,8 %-ban realizálódtak.
3.) Felhalmozási célú támogatás előirányzata 419.177.250 forinttal növekedett.
A felhalmozási célú támogatás előirányzat csoportban került megtervezésre a TOP, EFOP, VP
pályázatok támogatási bevételei. A növekedést az eredeti költségvetésbe betervezésre nem
került új csapadékvizes TOP pályázat támogatási előlege okozza. A bevétel ~ 97 %-ban
teljesült.
4.) Közhatalmi bevételek előirányzata 780.073 forinttal növekedett.
Az erre az évre jelzett adóbevételi többletünket a III. negyedévi rendeletmódosításban
vezetjük fel. A kiemelt előirányzat ~ 72,4 %-ban realizálódott.
5.) Működési bevételek előirányzata összeségében 16.903.347 forint növekedést mutat.
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A Centrál étterem közétkeztetésen kívüli bevétele a III. negyedévi rendeletmódosításkor fog
beépülni.
A bevételek ~ 38,6 %-ban teljesültek.
6.) Felhalmozási bevételek előirányzata változatlan.
A felhalmozási bevételek nem kerültek betervezésre.
7.) Működési célú pénzeszközátvétel előirányzatának növekedése 149.761 forint.
8.) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek előirányzata változatlan.
9.) Hitel, kölcsön bevétel előirányzata változatlan nagyságrendű, hitel felvételére nem
került sor.
10.) Bevételek összegzése
Az önkormányzat I. félévi költségvetési bevétele: 1.571.085.258 forint, ~ 79,3 %-os teljesítés.
A teljesítés összegéből
 a működési célú bevételekre befolyt összeg
559.305.765 forint ~ 58,9 %-os
 a felhalmozási célú bevételekre befolyt összeg 1.011.779.493 forint ~ 98 %-os.
Az önkormányzat követelés állománya 2021. június 30-án 49.572.205 forint, melyből a
helyi adó követelés 17.300.114 forint.
A követelés állomány 17,5 %-a le nem járt, 16,8 %-a 0 – 90 napos, 38,5 %-a 91 – 180 napos,
míg 43,9 %-a 181 nap feletti kiegyenlítetlen tétel.
II. Kiadási előirányzat változásának részletezése és teljesítése (1.,4.,9. számú melléklet)
1.) Személyi juttatások előirányzata 13.202.132 forint csökkenést mutat.
Előirányzat csökkenését a megszűnő intézmény előirányzat maradványainak zárolása okozza.
A fel nem használt előirányzat maradvány az önkormányzat tartalék előirányzatába került. Az
előirányzatok átadására a III. negyedévben kerül sor. A kiemelt előirányzat teljesítése ~ 53,2
%.
2.) Munkaadót terhelő járulékok előirányzata 2.023.234 forint csökkenést mutat.
Az előirányzat változását az 1.) pont szerinti személyi juttatások előirányzatának módosítása
idézte elő.
A munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítése ~ 49,7 %-os.
3.) Dologi jellegű kiadások előirányzata 19.028.534 forint növekedést mutat.
Az Általános Művelődési Központ dologi előirányzata 6.583.584 forint növekedést, ezen
belül is az élelmezési készletek beszerzésében.
Az Alapszolgáltatási Központ dologi előirányzata 13.321.290 forint csökkenést mutat.
Előirányzat csökkenését a megszűnő intézmény előirányzat maradványainak zárolása okozza.
A fel nem használt előirányzat maradvány az önkormányzat tartalék előirányzatába került. Az
előirányzatok átadására a III. negyedévben kerül sor.
Az önkormányzat, mint költségvetési intézmény dologi előirányzat növekménye 25.767.240
forint, melyből 20.256.625 forint a fizetendő áfa soron jelentkezett (TOP-421 projekt áfája),
valamint további növekményt jelent a továbbszámlázott tételek is.
A dologi jellegű kiadások teljesítése ~ 42,9 %-os.
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Az önkormányzat szállítói kötelezettsége 2021. június 30-án 5.863.003 forint, melynek 100
%-a le nem járt tartozás.
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata változatlan.
A kiemelt előirányzat 27,4 %-ban realizálódott. A segélyezések részletezése a 9. számú
mellékletben található.
5.) Egyéb működési célú kiadások előirányzata 65.236.292 forinttal növekedett.
A kiemelt előirányzaton belül a működési célú pénzeszközátadások állománya 22.403.929
forinttal, a tartalékok előirányzata 42.832.363 forinttal növekedett.
Az eredeti költségvetésben az állam felé az adóerőképességünk alapján visszafizetendő
összeg, a szolidaritási hozzájárulás összege (korábban beszámítási kötelezettség) összege a
központi támogatások között került megtervezésre, azonban szabály szerint itt, a pénzeszköz
átadások között kell ettől az évtől szerepeltetni, ennek az összegnek (21.363.755 ft) az
előirányzat képzése okozta a növekedést. Részletezése a 9. számú mellékletben található.
A tartalékokról szóló a 10. számú mellékletben látható, hogy a növekedést leginkább a
megszűnő intézmény szabad előirányzatainak zárolása okozta, melyek a III. negyedévben
kerülnek átadásra abba az intézménybe, ahová az egység beolvadt.
6.) Beruházási kiadások előirányzatának növekménye 419.606.090 forint.
A beruházások 7,8 %-ra teljesültek, részleteit a 4. számú melléklet ismerteti.
7.) Felújítási kiadások előirányzata 11.217.184 forinttal csökkent.
A felújítások 56,4 %-ra teljesültek, részleteit a 4. számú melléklet ismerteti.
8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 150.892 forint növekedést mutat.
A Kozma Ferenc utcára tervezett közvilágítás bővítésének a közművek felé történő fizetendő
önkormányzati önrész I. részlete került itt megtervezésre, melyet a testület III. negyedévben
hozott döntése értelmében meg fogunk emelni. Továbbá itt tartjuk nyilván azokat a pályázati
tételeket, melyeket a szabályok szerint nem tudunk elszámolni.
A kiemelt előirányzaton 5,9%-ban történt teljesítés.
9.) Finanszírozási kiadások előirányzata változatlan nagyságrendű.
10.) Kiadások összegzése
Az önkormányzat I. félévi költségvetési kiadása 592.940.398 forint, ~ 29,9 %-os teljesítés.
A teljesítés összegéből
 a működési célú kiadások összege
438.938.266 forint ~ 74,0 %-os arányú,
 a felhalmozási célú kiadások összege 154.002.132 forint ~ 25,9 %-os arányú.
Az önkormányzat június 30-i pénzkészlete 1.021.737.976 forint, melyből projekt alszámlákon
elkülönített összeg 850.565.850 forint, céltartalék számlán elkülönített összeg 5.047.565
forint, szennyvizes projekt jótállási garanciája 33.986.845 forint.
A működési kiadások teljesítése 46,3 %-os mértékben valósult meg. További működési
kötelezettség a 5.863.003 forint összegű kiegyenlítetlen szállítói állomány, amely a működési
kiadások 0,6 %-át foglalja magába. A fejlesztési kiadások körében a tervezett felújítások
10%-ban megvalósultak. A beruházási, felújítási kiadások részben a III.-IV. negyedévben
valósul meg, illetve következő évre áthúzódik.
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A 2. számú melléklet az önkormányzatot megillető központi támogatásokat és azok teljesítési
adatait tartalmazza.
A 3. számú melléklet a felhalmozás és a működés mérlege, részleteiben ismerteti a
felhalmozáshoz, illetve a működéshez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat.
A 4-8. számú mellékletek a beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásokat és azok
teljesítési adatait szemlélteti.
A 9. számú melléklet az önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait,
az ellátottak juttatásai, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételeit
tartalmazza a teljesítési adatok tükrében.
A 10. számú melléklet a tartalékalap felhasználását és aktuális egyenlegét mutatja.
A 11. számú melléklet az önkormányzat eredeti létszámkeretét és a teljesítési adatokat
tartalmazza.
A 12., 12/A., 12/B., 12/C számú mellékletek az intézmények kiemelt előirányzatait és azok
teljesítését szemlélteti feladatcsoportonként. A részletezés tartalmazza a kiadásokat és
bevételeket, továbbá számot ad arról, hogy egy-egy feladatcsoportot a saját bevétele mellett, a
központi támogatáson felül milyen összegű önkormányzati támogatásban kell részesíteni a
működés biztosítása érdekében.
A 13. számú melléklet a finanszírozási ütemtervet és teljesülését ismerteti. Számot ad az
eredetileg tervezett és a módosított támogatási előirányzat adatokról, azok teljesüléséről. A
teljesítési adatok részét képező munkabér és MÁK beutaló (személyi jellegű kifizetések állam
felé történő befizetési kötelezettségei) a foglalkoztatott létszám havi rendszerességgel
megjelenő bér és járulék kiadásait tartalmazza. A táblázat adatai tájékoztatnak az
intézményeink finanszírozásáról negyedéves bontásban.
A 14. számú melléklet a likviditási tervet és a tényadatokat tartalmazza. A képviselő-testület
teljes körű tájékoztatása érdekében a pénzforgalmi adatok felhasználásával negyedéves
bontásban intézményi szintű és összevont önkormányzati adatsor készült.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az I. félévi költségvetési gazdálkodásról
összeállított tájékoztató alapján elemezze a gazdálkodást és fogadja el a tájékoztatót.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 14.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Valamennyi Bizottság
Egyszerű többség
12

A tájékoztató melléklete külön mellékletként csatolva!
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7-3/2021.
MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2021.(….) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország 2021.
évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése, Kttv. 234. § (3)-(4)
bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 42.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetését 1.572.029.113 forint költségvetési
bevétellel, 1.964.513.486 forint költségvetési kiadással, -392.484.373 forint költségvetési egyenleggel,
408.429.424 forint finanszírozási bevétellel, 15.945.051 forint finanszírozási kiadással, 392.484.373
forint finanszírozási egyenleggel, összességében 0 forint összevont egyenleggel állapítja meg.
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a Képviselőtestület a 3. mellékletben határozza meg.
(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, működési és felhalmozási
cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A központi támogatások jogcímeit és összegeit a Képviselő-testület a 2. melléklet szerinti
részletezésben hagyja jóvá.
4. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a
Képviselő-testület a 3. mellékletben határozza meg (adatok forintban).
(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 1.
melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási hiány külső finanszírozását 0 forint összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető
ügylet biztosítja.”
2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1) A Képviselő-testület a beruházások előirányzatát 877.301.939 forint összegben, a felújítások
előirányzatát 151.831.814 forint összegben hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadásokat célonként valamint a beruházási kiadásokat feladatonként a 4. melléklet
tartalmazza.”
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3. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 61.477.385 forint összegben,
felhalmozási tartalékát 0 Ft összegben határozza meg.
(2) A tartalék részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.”
4. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.
melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5.
melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7.
melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.
melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9.
melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10.
melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11.
melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12.
melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12/A.
melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12/B.
melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12/C.
melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12/D.
melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 13.
melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 14.
melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 15.
melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 16.
melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 17.
melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
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(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18/A.
melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18/B.
melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18/C.
melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 18/D.
melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet a 26.
melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
5. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Mezőhegyes, 2021. szeptember hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

16

Mezőhegyes Város Önkormányzat
…/2021.(IX…..) Ö. rendeletének
indokolása
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításához
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) Ö.
rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszege 2021. I. félévben 477.579.138
forinttal növekedett.
A költségvetési főösszeg módosulását a képviselő-testületi döntések, az évközi központi támogatások,
az átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek állományának változásai okozták. Az eredeti
előirányzat változásait részleteiben a 19. melléklet szemlélteti.
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
minősített többség
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzatnak kötelessége az éves
költségvetési rendelet megalkotása. Az önkormányzatnak az így megalkotott rendeletet félévkor,
harmadik negyedévkor és negyedik negyedévkor módosítania kell.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendelet befolyásolja a város lakosságának életét, mert a rendelet
meghatározza a szociális ellátásokra, az egészségügyre, óvodai- bölcsődei nevelésre, a
közművelődésre és a városi rendezvényekre fordítható költségvetési tételeket.
b) Gazdasági hatása: az adott költségvetési évben felvett hitelek állománya hatással van a város, a
térség, és az ország gazdasági mutatóira is.
c) Költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szól, a 2021. évi
költségvetés főösszegét módosítja.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést nem
eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett mulasztásos
törvénysértést eredményezne tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet féléves módosítása
kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.

A rendelet melléklete külön mellékletként csatolva!
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

7-4/2021.
BESZÁMOLÓ
A Jegyzőre átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és
2020. június 17. között) és a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. november 4. és 2021. június 15. között) a
polgármester gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai minden hatáskörét, helyettük döntött. A
képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatásköröket is ő gyakorolta.
Ezen döntésekről való beszámolás már külön megtörtént.
A veszélyhelyzeteken kívül gyakorolhatta a jegyző a rá átruházott hatásköröket, azaz 2020. január 1.től 2020. március 10.-éig, valamint 2020. június 18.-ától 2020. november 3.-áig.
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésében, a köztemetőről és a
temetkezésekről szóló 34/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdésében és az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.
(V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében átruházott hatáskörben, 2020. évben a Jegyző az
alábbi döntéseket hozta:
1. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésében
felhatalmazta a Jegyzőt arra, hogy átruházott hatáskörben döntsön arról, hogy megköti – a képviselőtestület és a Bizottság döntése alapján – a bérleti és adásvételi szerződéseket, gyakorolja a felmondási
jogot, megköti az elővásárlási joggal terhelt lakások esetében az adásvételi szerződéseket, megállapítja
a lakbértámogatást, kezdeményezi a lakás közérdekű bérbeadását, kezdeményezi lakás bérbeadását a
szociális intézményből elbocsátott korábbi bérlő részére, előkészíti és meghirdeti a pályázati
felhívásokat, a pályázatokat döntésre előterjeszti a Bizottság ülésére, megállapodást köt a bérleti
jogviszony szünetelésére, előkészíti a lakások és helyiségek értékesítésére vonatkozó előterjesztéseket
és megszünteti közös megegyezéssel a bérleti szerződéseket.
A jegyző valamennyi, a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság, és a Képviselő-testület által
hozott, bérbeadással vagy adásvétellel kapcsolatos döntés fenti teendőit ellátta.
2.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (10) bekezdésében
felhatalmazta a Jegyzőt arra, hogy jóváhagyja a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét, és arról minden
év március 1-jéig tájékoztatja a lakosságot, jóváhagyja a bölcsődében a nevelés-gondozás nélküli
munkanapot (április 21. vagy az azt követő legközelebbi munkanap), és március 1-jéig tájékoztatja
róla a szülőket, valamint tájékoztatja őket a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a gyermek
felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének lehetőségéről, meghatározza az
óvoda működési körzetét, az óvoda nyitvatartási rendjét, és a helyben szokásos módon gondoskodik
azok közzétételéről, dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek
egy időszakon belüli óvodai felvételének időpontjáról, véleményezi az iskolai felvételi
körzethatárokat, a közösségi együttélés szabályait megsértőkkel szemben önkormányzati hatósági
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eljárást folytat le, engedélyezi a temetési hely újraváltási díjának legfeljebb 12 havi részletben történő
megfizetését.
A felhatalmazás alapján a Jegyző 2020. évben az alábbi döntéseket hozta:
- 1/2020. (II.12.) J. sz. határozat:
Mezőhegyes Város Jegyzőjeként, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §
(8) bekezdése alapján, Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8.§ (9)
bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva, megfelelőnek találta hogy
Mezőhegyes város vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító iskola: A Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke
park 1. A felvételi körzet Mezőhegyes város közigazgatási területe.
- 2/2020. (X.16.) J. sz. határozat:
Mezőhegyes Város Jegyzőjeként, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §
(8) bekezdése alapján, Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8.§ (9)
bekezdésében biztosított átruházott hatáskörében eljárva, megfelelőnek találta, hogy
Mezőhegyes város vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító iskola: A Mezőhegyesi József
Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke
park 1. A felvételi körzet Mezőhegyes város közigazgatási területe.
3. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a köztemetőről és a temetkezésekről szóló 34/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdésében előírta, hogy a temetési hely újraváltás
díjának megfizetésére legfeljebb 12 havi részletfizetés adható. A képviselő-testület a részletfizetés
engedélyezésére vonatkozó hatáskör gyakorlását a jegyzőre ruházta.
-

A felhatalmazás alapján a Jegyző 2020. évben nem hozott határozatot, ugyanis részletfizetés
iránti kérelem nem érkezett a Hivatalhoz.

A veszélyhelyzetek miatt a jegyző 2020. évben nem hozott egyéb határozatot.
Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és annak elfogadására.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi bizottság
egyszerű többség
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

BESZÁMOLÓ
A jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
2020.01.01.-2020.03.10.-ig
2020.06.18.-2020.11.03.-ig
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyes hatásköreinek gyakorlását az egyes szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében, a jegyzőre
ruházta át az alábbiak szerint:
Jegyzőre átruházott hatáskörök:
Szociális ellátás területén.
- Dönt lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás iránti
kérelmekről (lakásfenntartási támogatás).
- Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítható települési
támogatás iránti kérelmekről (temetési támogatás).
- Szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatás iránti kérelmekről
A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a
Képviselő-testületet.
Jegyzőre átruházott hatáskörök:
Lakásfenntartási támogatás: Hozzájárulás a lakás közüzemi költségeinek csökkentéséhez. 2020.évben
16 fő részesült 5.000,-Ft/fő/hó átlagban, összesen: 890.000,-Ft. (Ebből a 16 főből 1 fő részére már a
polgármester írt alá)
Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás: Elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulásként 2020. évben 01.01.- 03.10.-ig 9 fő részesült támogatásban,
450.000,-Ft. összegben, 50.000,-Ft./fő.
2020. évben 06.18.-11.03.-ig 16 fő részesült támogatásban, 800.000,-Ft. összegben.
Szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéshez nyújtott támogatás
Szennyvízcsatorna hálózatra rákötési támogatást 2020. évben nem igényeltek. Ezen támogatást a
szennyvíz-csatorna hálózatra való csatlakozás ösztönzése érdekében nyújtja az Önkormányzat.
Kérjük, a beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Beszámolót készítette:
Láttam, törvényességi szempontból
megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Labáth Zita főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Valamennyi Bizottság
Egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

BESZÁMOLÓ
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletben a Polgármesterre átruházott hatáskörök 2020. évi
gyakorlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és
2020. június 17. között) és a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. november 4. és 2021. június 15. között) a
polgármester gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai minden hatáskörét, helyettük döntöttem. A
képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatásköröket is én gyakoroltam.
Ezen döntésekről való beszámolás és azok jóváhagyása már külön megtörtént.
A veszélyhelyzeteken kívül (azaz 2020. január 1.-től 2020. március 10.-éig, valamint 2020. június
18.-ától 2020. november 3.-áig), továbbá a veszélyhelyzetek időtartama alatt az eredetileg is a
polgármesterre átruházott hatásköröket a polgármester az alábbiak szerint gyakorolta:
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdésében átruházott hatáskörben, 2020. évben a
Polgármester az alábbi döntéseket hozta:
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a fenti rendelkezésben felhatalmazta a Polgármestert arra,
hogy átruházott hatáskörben döntsön:
a)
dönt az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant érintő szolgalmi jog alapításáról
b)
tulajdonosi hozzájárulást ad önkormányzati tulajdont érintő építési ügyekben
c)
elővásárlási jogról történő lemondás
d)
jóváhagyja az éves közbeszerzési tervet, dönt annak esetleges módosításáról
e)
támogató nyilatkozatot ad természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek pályázat benyújtásához
f)
dönt építési telek értékesítéséről a képviselő-testület által meghatározott eladási áron
g)
dönt önkormányzati önerőt nem igénylő pályázatok beadásáról
h)
dönt önkormányzati önerőt nem igénylő versenyeken való részvételről
i)
engedélyezi a címer városi ünnepségeken, rendezvényeken, azok meghívóin, jelentősebb
kulturális és sportesemények emléklapjain, jelvényein, érméin, dísztárgyain, nemzetközi
kapcsolatokban és idegenforgalmi kiadványokban, továbbá nem önkormányzati szerv általi,
meghatározott célra történő előállítását, felhasználását és forgalomba hozatalát.
j)
eljár a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos ügyekben.
k) dönt az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott illetőleg
térítés nélkül kapott vagy felajánlott 500.000.-Ft piaci értéket el nem érő vagyon elfogadásáról.
l) az önkormányzat esetében gyakorolja a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis
összegű követelések tekintetében a követelésről való lemondás jogát.
m) gyakorolja az önkormányzati vagyont érintő valamennyi ügyben a tulajdonost megillető
nyilatkozattételi jogot, továbbá közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi jogát,
aláírja a vagyongazdálkodás körében lefolytatott eljárás eredményeként, vagy anélkül kötött
szerződéseket az Önkormányzat nevében, valamint intézkedhet az önkormányzat átmenetileg szabad
pénzeszközeinek a lekötéséről.
A felhatalmazás alapján a polgármester 2020. évben az alábbi döntéseket hozta:
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I.
- 9/2020. (III.25.) Pm. sz. határozat:

MEZŐHEGYES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

Közbeszerzés tárgya és
tervezett mennyisége

Irányadó Tervezett
eljárási
eljárás
rend
fajtája

Eljárás
becsült
értéke
(nettó)

Az eljárás
A szerződés
megindításának teljesítésének
tervezett
várható
időpontja
időpontja

I. Építési beruházás
Agrárlogisztikai fejlesztések
Mezőhegyesen

nemzeti

Kbt 115. §

88.783.305

2020. II. n.é.

2021. II. n.é.

nemzeti

Kbt 115. §

165.255.408

2020 III. n.é.

2021. IV. n.é.

nemzeti

Kbt 115. §

86.496.065

2020. II. n.é.

2021. II. n.é.

nemzeti

Kbt 115. §

173.228.346

2020. IV. n.é.

2021. IV. n.é.

TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00014
Csapadék és belvízvédelmi
fejlesztések Mezőhegyesen
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00003
Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése
TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009
Zöld város kialakítása
TOP-2.1.2-15-BS1

- 105/2020. (VI. 25.) Pm. számú határozat
Veres Mihályné (2119 Pécel, Kond vezér utca 39.) kérelme alapján indított hatósági eljárás során
végzett helyszíni szemle alapján igazolom, hogy a tulajdonát képező Mezőhegyes, Komlósi út 37.
szám alatti, 510/2 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar gazdasági épület és üzlethelyiség” művelési ágú
ingatlan különálló gazdasági épületében lévő korábbi üzlethelyiségek funkciói megszűntek, a két
érintett helyiség funkciója hatósági eljáráshoz nem kötött formában, a rendeltetésük módosításával
nyárikonyha és kamra lett.
A volt üzlethelyiségek rendeltetési mód változása illeszkedik a város településrendezési tervében
meghatározott lakóterületi funkcióhoz.
Az ingatlanon lévő épületek rendeltetése lakóház és gazdasági épületre változott.
Határozatomat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményeiről szóló a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 26/C. § (3) bekezdésben biztosított jogkörömben hoztam.
Határozatommal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2)
bekezdés a) pontja alapján egyszerűsített döntést hoztam.
A hatósági bizonyítványt az ingatlan-nyilvántartásról szóló1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3g) bekezdésében foglaltak szerinti nem lakás céljára
szolgáló helyiségek (üzlethelyiség) rendeltetésmódja megváltoztatásának (gazdasági épület) ingatlannyilvántartási átvezetése céljából adtam ki.
- 113/2020. (VII.23.) Pm. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 79/2020. (VII.17.) kt. sz. határozatában felhatalmazott arra,
hogy szerezzem be a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” pályázat kötelezően előírt nyilvánosság feladatait kivitelező céget.
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A beszerzési eljárást lefolytattam, azonban a 3 megkeresett ajánlattevőből csak kettőtől érkezett
árajánlat. A piaci áraknak való megfelelés alátámasztása során a 2014–2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet, valamint a TOP-VEKOP Pénzügyi Elszámolási Útmutató, valamint az
elszámolható költségek, illetve azok felső korlátai vonatkozásában a felhívások előírásait is
figyelembe véve, hogy a támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek a beszerzés tárgya
vonatkozásában legalább három, érvényes árajánlattal kell rendelkeznie az adott tevékenység kifizetési
igényléskor történő alátámasztása érdekében, melyekből megállapítható, hogy az adott beszerzés
ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra, az eljárást eredménytelennek
nyilvánítom.
HATÁROZAT: A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosító számú „Zöld város kialakítása
Mezőhegyesen” pályázat kötelezően előírt nyilvánosság feladatait tárgyában indított beszerzési
eljárásban benyújtott két darab ajánlatot érvényesnek, de az eljárást eredménytelennek nyilvánítom.
- 128/2020. (XI. 05.) Pm. számú határozat
Ferenczi Istvánné 5820 Mezőhegyes, Alkotmány u. 5. száma alatti lakos (ln.: Horváth Barbara, szül:
Orosháza, 1977.08.28. an: Szabolovics Mária Éva) és Horváth Tibor 2500 Esztergom, Irinyi 11/a.
szám alatti lakos (szül: Mezőhegyes, 1973.04.06. an: Szabolovics Mária Éva) a tulajdonukat képező
Mezőhegyes, II. József körút 3. szám alatti, 261/11 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” művelési ágú
ingatlanon épülő különálló építményre kért hatósági bizonyítvány kiállításának ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából indított kérelmét
ELUTASÍTOM.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegye, Kozma Ferenc utca 22.) kell benyújtani.
INDOKLÁS
Ferenczi Istvánné 5820 Mezőhegyes, Alkotmány u. 5. száma alatti lakos (ln.: Horváth Barbara, szül:
Orosháza, 1977.08.28. an: Szabolovics Mária Éva) és Horváth Tibor 2500 Esztergom, Irinyi 11/a.
szám alatti lakos (szül: Mezőhegyes, 1973.04.06. an: Szabolovics Mária Éva) a tulajdonukat képező
Mezőhegyes, II. József körút 3. szám alatti, 261/11 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar” művelési ágú
ingatlanon épülő különálló építményre kért hatósági bizonyítvány kiállításának ingatlannyilvántartásban történő átvezetés céljából kérelmet nyújtottak be Mezőhegyes Városi
Önkormányzathoz.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 26/C. § (2) bekezdése kimondja:
„A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a
helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan
nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki
arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített
építmény felépült.”
A Beérkezett hatósági bizonyítvány kérelem alapján indított hatósági eljárás során végzett helyszíni
szemle és az ott készült fotódokumentáció alapján megállapításra került, hogy az új építmény jelenleg
szerkezetkész állapotban van, ami kb. 50%-os készenlétet jelent.
Az építmény építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem
kötött, továbbá 2012. december 31. után épül fel. A hatósági bizonyítványt az ingatlan-nyilvántartásról
szóló1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3c)
bekezdésében foglaltak szerinti 2012.12.31. után épített építmény építésének ingatlan-nyilvántartási
átvezetése céljából az építmény végleges elkészülése után lehet kiállítani. A hatósági bizonyítvány
kiállításához ismételt kérelem benyújtása szükséges.
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 26/C. § (2)
bekezdése alapján utasítottam el.
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Az 1990. évi XCIII tv. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásért megállapított illeték
megfizetésre került, a (2a) bekezdés szerint az illetékkötelesség akkor is fennáll, ha a hatóság a
kérelemnek részben vagy egészében helyt ad, vagy azt elutasítja.
Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80. §-án alapul, amely kimondja:
„80. § (1) A döntés határozat vagy végzés. A hatóság - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az
ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések végzések.”
A határozat tartalmilag az Ákr. 81. §-a alapján készült.
Hatáskörömet az Eljr. 26/C § (2) bekezdése állapítja meg, illetékességem az Ákr. 16. § (1) bekezdés a)
pontján alapul.
A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 112. §-a valamint
a 116. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítottam.
- 129/2020. (XI. 11.) Pm. számú határozat
Sepsik István 5820 Mezőhegyes, II. József krt. 2. száma alatti lakos (szül: Mezőhegyes, 1963.08.08.
an: Kvaszta Etelka) és Almási Márta 5820 Mezőhegyes, Hunyadi utca 32. szám alatti lakos (szül:
Mezőhegyes, 1968.12.08. an: Szügyi Margit) a tulajdonukat képező Mezőhegyes, Tavasz utca 3. szám
alatti, 153 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlanon épülő különálló
építményre kért hatósági bizonyítvány kiállításának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés
céljából indított kérelmét
ELUTASÍTOM.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő-testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegye, Kozma Ferenc utca 22.) kell benyújtani.
INDOKLÁS
Sepsik István 5820 Mezőhegyes, II. József krt. 2. száma alatti lakos (szül: Mezőhegyes, 1963.08.08.
an: Kvaszta Etelka) és Almási Márta 5820 Mezőhegyes, Hunyadi utca 32. szám alatti lakos (szül:
Mezőhegyes, 1968.12.08. an: Szügyi Margit) a tulajdonukat képező Mezőhegyes, Tavasz utca 3. szám
alatti, 153 hrsz-ú, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlanon épülő különálló
építményre kért hatósági bizonyítvány kiállításának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés
céljából kérelmet nyújtottak be Mezőhegyes Városi Önkormányzathoz.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet 26/C. § (2) bekezdése kimondja:
„A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a
helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan
nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki
arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített
építmény felépült.”
A Beérkezett hatósági bizonyítvány kérelem alapján indított hatósági eljárás során végzett helyszíni
szemle és az ott készült fotódokumentáció alapján megállapításra került, hogy az új építmény jelenleg
szerkezetkész állapotban van, ami kb. 50%-os készenlétet jelent.
Az építmény építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem
kötött, továbbá 2012. december 31. után épül fel. A hatósági bizonyítványt az ingatlan-nyilvántartásról
szóló1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (3c)
bekezdésében foglaltak szerinti 2012.12.31. után épített építmény építésének ingatlan-nyilvántartási
átvezetése céljából az építmény végleges elkészülése után lehet kiállítani. A hatósági bizonyítvány
kiállításához ismételt kérelem benyújtása szükséges.
A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 26/C. § (2)
bekezdése alapján utasítottam el.
Az 1990. évi XCIII tv. (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásért megállapított illeték
megfizetésre került, a (2a) bekezdés szerint az illetékkötelesség akkor is fennáll, ha a hatóság a
kérelemnek részben vagy egészében helyt ad, vagy azt elutasítja.
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Határozatom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.)
80. §-án alapul, amely kimondja:
„80. § (1) A döntés határozat vagy végzés. A hatóság - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - az
ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során hozott egyéb döntések végzések.”
A határozat tartalmilag az Ákr. 81. §-a alapján készült.
Hatáskörömet az Eljr. 26/C § (2) bekezdése állapítja meg, illetékességem az Ákr. 16. § (1) bekezdés a)
pontján alapul.
A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 112. §-a valamint
a 116. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítottam.
- 132/2020. (XI.27.) PM. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármestereként úgy határoztam, hogy az önkormányzat
követelései leírásának rendjéről szóló 30/2008. (XI.26.) Ö. sz. rendelet 4. § (4) bekezdésének a) pontja
és a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése alapján engedélyezem az alábbi
behajthatatlan követelések leírását:
SorJózsef Attila ÁMK, Gyerekétkeztetés Térítési díj (2010-2012. évi)
szám

Név

Hátralék állomány

1.

Adler Ákos

Mezőhegyes

13 628

2.

Borók Alex

Mezőhegyes

8 901

3.

Farkas Gábor

Mezőhegyes

29 302

4.

Fejes Dávid

Mezőhegyes

6 727

5.

Fejes Lajos

Mezőhegyes

6 727

6.

György Elek

Mezőhegyes

8 284

7.

Kertmegi Kaludia

Mezőhegyes

2 165

8.

Kertmegi Márk

Mezőhegyes

2 165

9.

Mátyás Regina

Mezőhegyes

1 489

10.

Molnár Botond

Mezőhegyes

6 150

11.

Suhajda Ramóna

Mezőhegyes

934

12.

Suhajda Rómeó

Mezőhegyes

622

13.

Sztanovcsák Kitti

Mezőhegyes

7 380

14.

Szubin Dominik

Mezőhegyes

1 094

15.

Török Máté

Mezőhegyes

9 710

16.

Hambalkó Hajnalka

Mezőhegyes

3 862

17.

Kalmár Tünde

Mezőhegyes

256
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18.

Kelemen Tibor

Mezőhegyes

258

19.

Nyerges Tímea

Mezőhegyes

1 287

20.

Ökrös Erzsébet

Mezőhegyes

3 863

21.

Orosz Nikolett

Mezőhegyes

256

22.

Tasi Alexandra

Mezőhegyes

256

23.

Tüskés Elizabeta

Mezőhegyes

1 288

24.

Adler Alexandra

Mezőhegyes

10 399

25.

Alexa Roland

Mezőhegyes

15 883

26.

Alexa Ádám

Mezőhegyes

29 475

27.

Balogh Vígh Péter

Mezőhegyes

4 743

28.

Bódi Árpád

Mezőhegyes

34 611

29.

Markovits József

Mezőhegyes

54 790

30.

Molnár Angéla

Mezőhegyes

4 743

31.

Savitchi Dániel

Mezőhegyes

9 975

32.

Savitchi Nóra

Mezőhegyes

9 720

33.

Szalai Jolán

Mezőhegyes

11 638

34.

Takács Ádám

Mezőhegyes

12 825

35.

Bucskó Dominika

Mezőhegyes

538

36.

Illyés Alexandra

Mezőhegyes

16 765

37.

Botos Ferenc

Mezőhegyes

3 918

38.

Gedó Bernadett

Mezőhegyes

12 737

39.

Kovács Viktória

Mezőhegyes

12 506

40.

Mikula Nikolett

Mezőhegyes

14 024

41.

Nima József

Mezőhegyes

10 001

42.

Szécsi László

Mezőhegyes

8 906

43.

Szepsi Nikolett

Mezőhegyes

16 388
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44.

Tóber Erzsébet Csilla

Mezőhegyes

7 838

45.

Vaszkó Laura

Mezőhegyes

12 325

46.

Vaszkó Márk

Mezőhegyes

6 056

47.

Zelenka Ferenc

Mezőhegyes

3 919

48.

Balla Barbara

Mezőhegyes

762

49.

Bessenyei Gabriella

Mezőhegyes

17 953

50.

Kaló Henrietta

Mezőhegyes

384

51.

Lakatos Bence

Mezőhegyes

8 047

52.

Mezei Blanka Ovi

Mezőhegyes

960

53.

Mezei Hanna Bölcsi

Mezőhegyes

1 016

54.

Rácz Roland

Mezőhegyes

762

55.

Szalai Boglárka

Mezőhegyes

5 382

56.

Szalai Roland

Mezőhegyes

15 767

57.

Szalai Sándor

Mezőhegyes

58.

Farkas Helén Menza

Mezőhegyes

12 624

59.

Váczi Márta Napközi

Mezőhegyes

23 129

60.

Illyés Nikoletta

Mezőhegyes

7 624

61.

Farkas Dávid Zsolt

Kozma Ferenc menza

4 615

62.

Farkas János

Kozma Ferenc menza

2 007

63.

Gedó Judit Márta

Kozma Ferenc menza

3 404

64.

Hajdú János

Kozma Ferenc menza

4 820

65.

Kocsis Szilvia

Kozma Ferenc menza

6 220

66.

Mester Norbert

Kozma Ferenc menza

3 562

67.

Nyári Ádám

Kozma Ferenc menza

630

68.

Nyári Krisztián

Kozma Ferenc menza

1 681

69.

Patkós Máté

Kozma Ferenc menza

1 681

28

4 426

70.

Szabó Szilveszter

Kozma Ferenc menza

5 418

71.

Zelenka Ferenc

Kozma Ferenc menza

7 581

72.

Bálint Tibor

Kozma Ferenc kollégium

22 633

73.

Bohák Evelin

Kozma Ferenc kollégium

54 979

74.

Brachna Zsófia

Kozma Ferenc kollégium

52 190

75.

Brachna Balázs

Kozma Ferenc kollégium

8 226

76.

Czidor Rómeó

Kozma Ferenc kollégium

3 258

77.

Dancsa Lilla

Kozma Ferenc kollégium

59 496

78.

Furák Tamás

Kozma Ferenc kollégium

65 155

79.

Gergely Athina

Kozma Ferenc kollégium

92 985

80.

Hajdú János

Kozma Ferenc kollégium

17 944

81.

Iványi Klára

Kozma Ferenc kollégium

42 539

82.

Juhász Krisztián

Kozma Ferenc kollégium

4 475

83.

Kelemen István

Kozma Ferenc kollégium

55 419

84.

Kiss Erika

Kozma Ferenc kollégium

15 214

85.

Kiss Martin

Kozma Ferenc kollégium

19 444

86.

Kocsis Szilvia

Kozma Ferenc kollégium

52 085

87.

Kovács Erika

Kozma Ferenc kollégium

34 542

88.

Kovács Judit

Kozma Ferenc kollégium

34 235

89.

Kun Ferenc

Kozma Ferenc kollégium

19 835

90.

Lakatos Martin

Kozma Ferenc kollégium

1 930

91.

Makoviczki Richárd

Kozma Ferenc kollégium

51 314

92.

Makoviczki Zoltán

Kozma Ferenc kollégium

48 442

93.

Mecskó Rita

Kozma Ferenc kollégium

75 782

94.

Morava Marianna

Kozma Ferenc kollégium

20 905

95.

Nagy Krisztián

Kozma Ferenc kollégium

5 698
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96.

Nánási Éva

Kozma Ferenc kollégium

52 084

97.

Ocskay Roland

Kozma Ferenc kollégium

6 177

98.

Orosz Attila

Kozma Ferenc kollégium

3 647

99.

Orsolyák Dávid

Kozma Ferenc kollégium

92 451

100.

Rédai Márk

Kozma Ferenc kollégium

30 230

101.

Simon Máté

Kozma Ferenc kollégium

30 164

102.

Szabó Róbert

Kozma Ferenc kollégium

7 292

103.

Szabó Szilveszter

Kozma Ferenc kollégium

3 820

104.

Szalai Sándor

Kozma Ferenc kollégium

74 640

105.

Szokai Róbert

Kozma Ferenc kollégium

18 489

106.

Takács Richárd

Kozma Ferenc kollégium

10 071

107.

Tinti Zoltán

Kozma Ferenc kollégium

2 031

108.

Valki Alex

Kozma Ferenc kollégium

15 214

109.

Vágner Richárd

Kozma Ferenc kollégium

66 497

Összesen

1 853 313

József Attila ÁMK, Bérleti díj hátralékok
szla.sz.

Vevő neve

Vevő követelés tárgya

összesen

81/2010

Vári Ilona

bérleti díj

15 750

106/2010

Kovács István

bérleti díj

5 000

118/2011

Csokány Sándor

bérleti díj - közüzemek (Petőfi sétány 3.)

2 500

286/2015

Mezőhegyes Birkózók
Sportjáért Alapítvány

bérleti díj

8 890

289/2015

Mezőhegyes Birkózók
Sportjáért Alapítvány

bérleti díj

4 613

67/2017

Mezőhegyesi Biliárd
Klub

bérleti díj-közüzemek (Zója telep)

3 310
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98/2017

Mezőhegyesi Biliárd
Klub

bérleti díj-közüzemek (Zója telep)

134/2017

Mezőhegyesi Biliárd
Klub

bérleti díj-közüzemek (Zója telep)

154/2017

Mezőhegyesi Biliárd
Klub

bérleti díj-közüzemek (Zója telep)

3 085

217/2016

Mezőhegyesi Biliárd
Klub

bérleti díj-közüzemek (Zója telep)

6 085

258/2017

Mezőhegyesi Biliárd
Klub

bérleti díj-közüzemek (Zója telep)

7 235

Összesen

3 000

4 319

63 787

Önkormányzat, Közterületfoglalás hátralékok (2017. év)
Vevő követelés
tárgya

Vevő neve

Vevő címe

összesen

közterület foglalás

Radnai László

Székkutas, Gregus Máté u. 15

10 800

közterület foglalás

Fazekas Lajos

Orosháza, Bónumi tanyák 45

1 280

közterület foglalás

Radnai László

Székkutas, Gregus Máté u. 15

10 800

közterület foglalás

Radnai László

Székkutas, Gregus Máté u. 15

10 800

közterület foglalás

Radnai László

Székkutas, Gregus Máté u. 15

10 800

közterület foglalás

Túri Kálmánné

Csanádpalota, Szent I. u. 59

13 550

Összesen

58 030

Önkormányzat, Vízdíj hátralék (2015. év)
Vevő követelés
tárgya

Vevő neve

víziközmű hozzájár. Uj Zoltán

Vevő címe
Mezőhegyes, Petőfi sétány 1/A
Összesen

II. Közterület-használat engedélyezése 2020. évben:
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összesen
99 060
99 060

1. 2./2020. (II. 19.) Pm. számú határozat: Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600
Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a Mezőhegyes, Kölcsey Ferenc utca 643/1. hrsz. alatti
közterületből 10,00 m2 használatát engedélyezem a Mezőhegyes, Kölcsey Ferenc utca 7.
szám, 643/5. hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében földkábeles becsatlakozás
építése céljából, 2020. február 29-én, egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 1.550,Ft. + ÁFA X 1 nap = 1.969,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – az Üveges János által tervezett EG-ALV-22/010/2020. számú, 2020.01.27. napján
készült nyomvonalrajz alapján – úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés biztonságát
ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda területe nem bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
2. 6/2020. (III. 17.) Pm. számú határozat
Gurzó Mihály egyéni vállalkozó (5726 Méhkerék, Petőfi u. 1.) kérelmére a Mezőhegyes, Gárdonyi G.
u. 12. sz. előtti 201 hrsz. alatti közterületből 7,4 m2 használatát engedélyezem gázellátó vezeték építés
céljából, 2020. április 13-22. közötti, tíz napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 1.147- Ft
+ Áfa X 10 nap = 14.567- Ft-ot átutalni, e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani. A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – az Székelyhidi István vezető tervező (5000 Szolnok, Dobó u. 8. I/4.) B-158/2020.
törzsszámú helyszínrajz és keresztszelvény szerint – úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a
közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
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3. 59./2020. (V.7.) PM. SZÁMÚ HATÁROZAT
Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a
Mezőhegyes, Alkotmány utca 258/1. hrsz. alatti közterületből 6,00 m2 használatát engedélyezem a
Mezőhegyes, Alkotmány utca 25. szám, 258/31. hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében
földkábeles becsatlakozás építése céljából, 2020. május 14-én, egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 930,- Ft.
+ ÁFA X 1 nap = 1181,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – az Üveges János által tervezett EG-ALV-6/007/2020. számú, 2020.04.29. napján
készült nyomvonalrajz alapján – úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés biztonságát
ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda területe nem bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
4. 73/2020. (V. 21.) PM. számú határozat
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/25020
(III.11.) Kormányrendelet 1. §-a alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Az ÉLÉSKER Kft. (5700 Gyula, Honvéd u. 1.) kérelmére a Mezőhegyesi „RÓNA” ABC
(Mezőhegyes, Szent György tér 13.) előtti 683 hrsz.-ú közterületből 20,00 m2 használatát
engedélyezem mobil bútorok kihelyezésével vendéglátó tevékenység végzése céljából,
2020. május 18-tól – 2020. szeptember 30-áig terjedő időszakra, vasárnap és ünnepnapok kivételével a
hét minden napján, az üzlet nyitvatartási idejével megegyező órákban.
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 5 § (3) bekezdése alapján 2020.
szeptember 1. napjáig nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet
közterületen működő terasza után.”A kormányrendelet alapján a presszó előtti közterület 2020. május
18-tól – 2020. szeptember 01-ig díjmentesen használható.
2020. szeptember 01-től – 2020. szeptember 30-áig az engedélyes közterület-használati díj címén
köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett 11733151-15344193 számlaszámra 45,- Ft/m2/nap +
Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 900,- Ft. + Áfa X 22 nap = 25.146,- Ft-ot egy összegben átutalni
vagy befizetni.
Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles
megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
A 2020. szeptember havi díjat e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
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A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján ”A
védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban meghatározott látogatható
hely üzemeltetője gondoskodik.”
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
5. 100/2020. (VI.16.) PM. SZÁMÚ HATÁROZAT
Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a
Mezőhegyes, Rákóczi utca 299. hrsz. alatti közterületből 22,00 m2 használatát engedélyezem a
Mezőhegyes, Rákóczi utca 9. szám, 293. hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében
földkábeles becsatlakozás építése céljából, 2020. június 19-én egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 3410,Ft. + ÁFA X 1 nap = 4331,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – a Sarusi-Kis István által tervezett EG-ALV-6/031/2020. számú, 2020.05.14. napján
készült nyomvonalrajz alapján – úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés biztonságát
ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda és az úttest területe nem bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
6. 107/2020. (VII.07.) Pm. SZÁMÚ HATÁROZAT
Délvill Kft. (5600 Békéscsaba, Bocskai u. 29.) kérelmére a Mezőhegyes, Komlósi út 469/1. hrsz. alatti
közterületből 14,00 m2, Mezőhegyes, a Komlósi út 469/3. hrsz. alatti közterületből 194,00 m2, a
Mezőhegyes, II. József krt. 616/1. hrsz. alatti közterületből 5,00 m2, a Mezőhegyes, II. József krt.
617/3. hrsz. alatti közterületből 6,00 m2, a Mezőhegyes, II. József krt. 619. hrsz. alatti közterületből
21,00 m2, használatát engedélyezem a Mezőhegyes, Jung tér 1. szám, 620/4. hrsz.-ú ingatlan többlet
villamos energia ellátása érdekében földkábeles becsatlakozás építése céljából, 2020. július 09-től2020. július 15-éig hét napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget.
A közterület használati kérelem, a DV-06-521/1 számú nyomvonalrajz valamint a közútkezelői
hozzájárulás mellékletét képező tulajdonosi nyilatkozatban feltüntetett tervezői adatok alapján
részletezett díjak felsorolása:
2020. július 09-től – 2020. július 13-áig:
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Mezőhegyes, Komlósi út 469/1. hrsz. alatti közterületből 14,00 m2, 155,- Ft X 14,00 m2 X 5 nap +
ÁFA =13.780,- Ft
Mezőhegyes, II. József krt. 616/1. hrsz. alatti közterületből 5,00 m2, 155,- Ft X 5,00 m2 X 5 nap +
ÁFA = 4.921,- Ft
Mezőhegyes, II. József krt. 617/3. hrsz. alatti közterületből 6,00 m2, 155,- Ft X 6,00 m2 X 5 nap +
ÁFA = 5.905,- Ft.
2020. július 13 tól – 2020. július 15-éig:
Mezőhegyes, a Komlósi út 469/3. hrsz. alatti közterületből 194,00 m2, 155,- Ft X 194,00 m2 X 3 nap
+ ÁFA = 114.567,- Ft,
Mezőhegyes, II. József krt. 619. hrsz. alatti közterületből 21,00 m2, 155,- Ft X 21,00 m2 X 3 nap +
ÁFA = 12.402,- Ft.
A közterület használatáért fizetendő összesen bruttó 151.575,- Ft, melyet az engedélyes egy összegben
köteles átutalni e határozat kézbesítését követő 30 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – a Bereczki László által tervezett Dv-06-521/1. számú, nyomvonalrajz alapján – úgy
kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel
átvezetés során a járda és az úttest területe nem bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
Az MPH/3300-2/2020. iktatószámon kelt közútkezelői hozzájárulásban előírtakat is be kell tartani!
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
7. 108/2020. (VII. 07.) Pm. számú határozat
Török István (lakcím: 5820 Mezőhegyes, Szegfű u. 6. sz.) gépkocsik közterületen történő tárolása
céljából benyújtott közterület használati kérelmét
ELUTASÍTOM
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
INDOKOLÁS
Török István (lakcím: 5820 Mezőhegyes, Szegfű u. 6. sz.) gépkocsik közterületen történő tárolása
céljából közterület használati kérelmet nyújtott be a Mezőhegyes Városi Önkormányzathoz.
Kérelmében előadta, hogy a Mezőhegyes Városi Önkormányzat tulajdonát képező 666/1. hrsz-ú
közterületen 5 darab személygépkocsit tárol engedély nélkül, ezért közterület használati kérelmet
nyújtott be
A kérelem több ok miatt is elutasításra került. A közterület-használat engedélyezése városképi,
városrendezési, közlekedésrendészeti, forgalombiztonsági és egyéb szempontból nem volt megadható.
„A közterület-használat engedélyezéséről” szóló többször módosított 29/1995. (XI.27.) Ö. sz. rendelet
(továbbiakban: Ör.) (4) bekezdés a) – c) pontjai alapján:
„a) Közterületen személygépkocsik, tehergépjárművek, mezőgazdasági vontatók és mezőgazdasági
eszközök nem tárolhatók.
b) Személygépkocsi közterületen kizárólag kijelölt parkolóhelyen tárolható.
c) Gépjárművel közterületen csak kijelölt parkolóhelyen lehet parkolni.”
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a kérelmet elutasítottam.
Felhívom figyelmét, hogy az közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezménye az Ör.
rendelet 10. § (1) bekezdése szerint „Közterület tiltott, vagy engedély nélküli használata esetén a
használó a hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját
költségén – minden kártérítési igény nélkül – helyreállítani” továbbá az Ör. (5) bekezdése alapján „Ha
a használó az (1) bekezdésben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az engedélyező hatóság a
használó terhére és veszélyére gondoskodik a közterület használat megszüntetéséről.”
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási hatósági
eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni. A benyújtott kérelem nem tartalmazta az I.
fokú közigazgatási hatósági eljárásért (közterület használati kérelem) fizetendő 3.000,- Ft értékű
általános tételű eljárási illetéket.
Az Ör. rendelet 6. § -a szerint a rendelkező részben foglaltak alapján határoztam.
A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 112. §-a valamint
a 116. § (1)-(2) bekezdése alapján biztosítottam.
8. 109/2020. (VII. 10.) Pm. számú határozat
Semsei Józsefné egyéni vállalkozó (adószáma: 69039834-1-24, lakcím: 5820 Mezőhegyes, II. József
krt. 13.) kérelmére a Mezőhegyes, ÁMK parkoló és Magraktár épület közötti (hrsz. 672/13.)
közterületből 9,0 m2 használatát engedélyezem görög- és sárgadinnye alkalmi árusítása céljából, 2020.
július 13-tól – 2020. július 31-éig (17 nap) terjedő időszakra, vasárnap kivételével a hét minden
napján, reggel 8 órától – 17 óráig, azaz 9 óra/nap időtartamra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 515,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 1738,- Ft
+ ÁFA X 17 nap = bruttó 37.523,- Ft-ot átutalni, vagy a mellékelt csekkeken befizetni e határozat
véglegessé válását követő 15 napon belül. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület
tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt
kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
9. 111/2020. (VII.16.) Pm. számú határozat
Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a
Mezőhegyes, Posta utca 667. hrsz. és 668/1. hrsz. alatti közterületből 4,00 m2 használatát
engedélyezem a Mezőhegyes, Posta utca 27-1. szám, (638. hrsz.) ingatlan villamos energia ellátása
érdekében földkábeles becsatlakozás építése céljából, 2020. július 29-én, 8,00-15,00 óráig, egy napig
terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 620,- Ft.
+ ÁFA X 1 nap = 787,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
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A kivitelezést – a Sarusi-Kis István által tervezett EG-ALV-6/016/2020. számú, 2020.07.07. napján
készült kiviteli tervdokumentáció – alapján úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda és az úttest területe nem
bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
10. 114/2020. (VII.29.) Pm. számú határozat
Piti Istvánné őstermelő (6914 Pitvaros, Dózsa Gy. u. 26.) kérelmére a Mezőhegyes, ÁMK parkoló és
Magraktár épület közötti (hrsz. 672/13) közterületből 5,00 m2 használatát engedélyezem zöldséggyümölcs, alkalmi árusítása céljából, 2020. július 1-től – 2020. november 30-áig (22 alkalom) terjedő
időszakra, minden hét egy napján (szerda vagy vasárnap), reggel 7,00 órától – 12,00 óráig, azaz 5,00
óra/nap időtartamra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 515,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 536,- Ft +
ÁFA X 22 nap = bruttó 14.976,- Ft-ot átutalni, vagy a mellékelt csekken befizetni e határozat
véglegessé válását követő 15 napon belül. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület
tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt
kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
11. 115./2020. (VII. 29.) Pm. számú határozat
Gagyi Pepi Sára egyéni vállalkozó (adószáma: 68823959-1-24, lakcím: 5900 Orosháza, Bethlen G. u.
23.) kérelmére a Mezőhegyes, ÁMK parkoló és Magraktár épület közötti (hrsz. 672/13.) közterületből
6,0 m2 használatát engedélyezem alkalmi árusítása céljából, 2020. július 1-től – 2020. december 31éig (27 alkalom) terjedő időszakra, minden hét szerdai napján, reggel 7 órától – 11 óráig, azaz 4
óra/nap időtartamra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 515,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 515,- Ft +
ÁFA X 27 nap = bruttó 17.658,- Ft-ot havonkénti bontásban átutalni, vagy csekkeken befizetni. Az
engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles
megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
A 2020. július havi díjat a határozat kézhezvétele után 15 napon belül, a fennmaradó 5 havi díjat pedig
a tárgyhó 5-éig kell megfizetni, a július és december közötti időszakban a fizetendő havi díj összege:
bruttó 2.943,- Ft.
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Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
12. 117/2020. (VIII.19.) PM. SZÁMÚ HATÁROZAT
ANNAKER KFT (5900 Orosháza, Szent István utca 27.) kérelmére a Mezőhegyes, Hild János utca 19.
hrsz. alatti közterületből 2,16 m2 használatát engedélyezem a Mezőhegyes, Hild János utca 41. szám,
23/9. hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében földkábeles becsatlakozás építése céljából,
2020. szeptember 2-án egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 334,8,Ft. + ÁFA X 1 nap = 425,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – a Chalmovszki Zsolt által tervezett CST-0123. számú, 2020.07.30. napján készült
nyomvonalrajz alapján – úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés biztonságát ne
veszélyeztesse.
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani.
13. 118/2020. (IX.09.) Pm. számú határozat
Zsótér Attila (lakcím: 5820 Mezőhegyes Kossuth u. 47/B., 486/17. hrsz.) alatti lakos kérelmére a
Mezőhegyes, Kossuth utca 751. hrsz.-ú közterületből 10,0 m2 használatát engedélyezem építőanyag
(térkő, sóder stb.) tárolása céljából, 2020. szeptember 9-től – 2020. október 4-éig (26 nap) terjedő
időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 30,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 300,- Ft +
ÁFA X 26 nap = bruttó 9.906,- Ft-ot átutalni, vagy a mellékelt csekkeken befizetni e határozat
véglegessé válását követő 15 napon belül. Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület
tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt
kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
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Az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse! A tárolás csak a
munka, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet! A használat céljára
engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
14. 119/2020. (IX.11.) Pm. számú határozat
Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a
Mezőhegyes, 616/1. hrsz. alatti közterületből 15,00 m2 használatát engedélyezem a Mezőhegyes, II.
József krt. 40. sz., 466. hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében földkábeles becsatlakozás
építése céljából, 2020. július 15-én, 8,00-15,00 óráig, egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 2.325,Ft. + ÁFA X 1 nap = 2.953,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – a Sarusi-Kis István által tervezett EG-ALV-6/049/2020. számú, 2020.07.15. napján
készült kiviteli tervdokumentáció – alapján úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda és az úttest területe nem
bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
A kivitelezés során a BEK-1413/4/2020. iktatószámon kelt közútkezelői hozzájárulásban foglalt
feltételeket is be kell tartani.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
15. 121/2020 (IX.14.) Pm. számú határozat
Bodrogi Bau Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Mátyás u. 38. sz., adószáma: 11392668-2-06) kérelmére a
Mezőhegyes, 1040/2. hrsz. alatti közterületből 229,00 m2 használatát engedélyezem a Mezőhegyesi
Vetőmagfeldolgozó Kft., Mezőhegyes, Ipartelep u. 03/5 hrsz.-ú, ingatlan részére ivóvízvezeték
kiépítése céljából, 2020.09.14-től – 2020.10.26.-áig 43 napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 60,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 13.740,Ft. + ÁFA X 43 nap = bruttó 750.341,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon
belül.
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Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – kérelem mellékletét képező nyomvonalrajz alapján – úgy kell szervezni és
végrehajtani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse! Az út alatti vízvezeték fektetése
során a járda és az úttest területe nem bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A nyomvonal
közelébe lévő fák környezetében körültekintően kell a földmunkát végezni, amennyiben a fák a
későbbiek során károsodnának az kártérítési igényt vonhat maga után. Esetleges fakivágás csak
jegyzői engedéllyel történhet.
A közterület használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani.
A közterület rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület
visszaadásakor fel kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
16. 124./2020. (X.12.) Pm. számú határozat
Ajtai Ferenc József (lakcím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 281.) kérelmére a Mezőhegyes, ÁMK
parkoló és Magraktár épület közötti (hrsz. 672/13.) közterületből 3,0 m2 használatát engedélyezem
zöldség-gyümölcs árusítása céljából, 2020. október 14-től – 2020. november 24-éig (6 alkalom)
terjedő időszakra, minden hét keddi napján, reggel 7,00 órától – 9,00 óráig, azaz 2 óra/nap időtartamra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 515,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 129,- Ft +
ÁFA X 6 nap = bruttó 983,- Ft-ot átutalni, vagy csekkeken befizetni. Az engedélyes a közterülethasználati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt
hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
17. 125./2020. (X.14.) Pm. számú határozat
Zsilák György őstermelő (adószáma: 56257360-1-24, lakcím: 5667 Magyarbánhegyes, Ady E. u. 8.
sz.) kérelmére a Mezőhegyes, ÁMK parkoló és Magraktár épület közötti (hrsz. 672/13.) közterületből
2,00 m2 használatát engedélyezem zöldség árusítása céljából, 2020. október 15-től – 2020. december
2-áig (8 alkalom) terjedő időszakra, minden hét szerdai napján, reggel 7,30 órától – 9,30 óráig, azaz 2
óra/nap időtartamra.
40

Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 515,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 86,- Ft +
ÁFA X 8 nap = bruttó 874,- Ft-ot átutalni, vagy csekkeken befizetni. Az engedélyes a közterülethasználati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt
hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
18. 126/2020. (X.28.) Pm. számú határozat
Szilágyi Zsolt (cím: 5820 Mezőhegyes Rózsa u. 61., adószám: 63185212-2-24) alatti egyéni
vállalkozó kérelmére a Mezőhegyes, 835/7. hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból 45,0 m2 használatát
engedélyezem építési eszköz, építőanyag tárolása céljából, 2020. október 23-tól – 2020. október 28áig (6 nap) terjedő időszakra.
Az engedélyes terület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett 1173315115344193 számlaszámra 30,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 1.350,- Ft + ÁFA X 6
nap = bruttó 10.287,- Ft-ot átutalni, e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül. Az
engedélyes a terület-használati díjat a terület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni,
kivéve, ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse! A tárolás csak a
munka, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet! A használat céljára
engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a területet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000.- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
19. 130/2020. (XI.24.) Pm. számú határozat
Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) kérelmére a
Mezőhegyes, 580. hrsz. alatti közterületből 14,00 m2 használatát engedélyezem a Mezőhegyes, Rózsa
utca 11. 607. hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása érdekében földkábeles becsatlakozás építése
céljából, 2020. november 26-án, 8,00-15,00 óráig, egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 2.170,Ft. + ÁFA X 1 nap = 2.756,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
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A kivitelezést – a Sarusi-Kis István által tervezett EG-ALV-6/117/2020. számú, 2020.11.20. napján
készült kiviteli tervdokumentáció – alapján úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda és az úttest területe nem
bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
20. 134/2020. (XII.10.) Pm. számú határozat
Szabó Mátyás (6000 Kecskemét, Magyar u. 7. sz.) kérelmére a Mezőhegyes, 621/40. hrsz. alatti
közterületből 2,50 m2 használatát engedélyezem a Mezőhegyes, Vörösmarty u. 10. sz., 621/33. hrsz.-ú
ingatlan villamos energia ellátása érdekében földkábeles becsatlakozás építése céljából, 2020.
december
, 8,00-18,00 óráig, egy napig terjedő időszakra.
Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 155,- Ft/m2/nap + ÁFA díjtétellel számolt összeget, azaz 388,- Ft.
+ ÁFA X 1 nap = 493,- Ft-ot átutalni e határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani! A közterületet
tartozékaival együtt mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor a hiba kiújul! Ha
az engedélyes eme kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes
költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.
A kivitelezést – az ANNAKER Kft. által tervezett CST-0143. számú, 2020.11.25. napján készült
kiviteli tervdokumentáció – alapján úgy kell szervezni és végrehajtani, hogy az a közlekedés
biztonságát ne veszélyeztesse. Az út alatti kábel átvezetés során a járda és az úttest területe nem
bontható fel!
Az építési munka végzésének időtartama alatt a járda- és útburkolatok, kertészeti létesítmények, fák,
csatornák, árkok, korlátok, szobrok, építmények, úttartozékok kímélése kötelező. A közterület
használat folytán előállt rongálást az engedélyes saját költségén köteles helyreállítani. A közterület
rendjét az engedélyben meghatározott időtartam alatt fenn kell tartani, a közterület visszaadásakor fel
kell takarítani!
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
A kivitelezés során az MPH/8959-3/2020. iktatószámon kelt közútkezelői hozzájárulásban foglalt
feltételeket is be kell tartani.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
21. 135./2020. (XII.17.) Pm. számú határozat
Méhes István őstermelő (igazolványszám: 0296628, lakcím: 6900 Makó, Fűtő u. 54.) kérelmére a
Mezőhegyes, ÁMK parkoló és Magraktár épület közötti (hrsz. 672/13.) közterületből 4,0 m2
használatát engedélyezem fenyőfa árusítása céljából,
2020.12.18-án 7,00-11,00 óráig,
2020.12.22-én 7,00-11,00 óráig
2020.12.24-én 7,00-11,00 óráig
(3 alkalom) terjedő időszakra, alkalmanként 4 óra/nap időtartamra.
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Az engedélyes közterület-használati díj címén köteles az OTP Mezőhegyesi Fiókjánál vezetett
11733151-15344193 számlaszámra 515,- Ft/m2/nap + Áfa díjtétellel számolt összeget, azaz 344,- Ft +
ÁFA X 3 nap = bruttó 1.311,- Ft-ot átutalni, vagy csekkeken befizetni. Az engedélyes a közterülethasználati díjat a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve, ha azt
hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni.
Az engedélynek az alábbi feltételei vannak:
Az árusítóhelyet úgy kell kialakítani, hogy az a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse. A használat
céljára engedélyezett területet és annak környezetét folyamatosan tisztán, balesetmentesen, rendezett
állapotban kell tartani.
Az engedély megszűnése, megszüntetése vagy visszavonása esetén az engedélyes köteles a közterület
eredeti állapotát minden kártalanítási igény nélkül saját költségén helyreállítani.
Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedélyes
egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni.
Az engedélyt meg kell vonni, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon
használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 30 napon belül nem tesz eleget.
E határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Képviselő–testületénél lehet fellebbezni. A fellebbezést 5.000,- Ft. illetékbélyeggel ellátva a
Polgármesteri Hivatalhoz (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22.) kell benyújtani. A határozat
fellebbezés hiányában a kézhezvételtől számított 15. nap után véglegessé válik.
III. Tulajdonosi hozzájárulás adása 2020. évben:
1. 1/2020. (I. 31.) Pm. számú határozat: Alulírott Pap István Tibor polgármester, Mezőhegyes
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) nevében jelen határozat aláírásával a
KÖVIMET Kft. UT492-1/2020 tervszámú dokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy
a Mezőhegyes, 617/4, 752 és 776 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Mezőhegyes,
753/2 hrsz-ú ingatlanon létesítendő autómosó útcsatlakozásának kialakítása és
közműbekötéseinek kiépítése érdekében igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az autómosó kialakítása után beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek megfelelően
helyreállítani, a földterületet befüvesíteni.
A beruházó az útcsatlakozás kiépítése miatt szükséges közterületi fák kivágására és pótlására köteles
az Önkormányzathoz külön kérelmet benyújtani és az engedélyben foglaltakat teljesíteni.
Tulajdonosi hozzájárulásom a Mezőhegyes, 776 hrsz-ú önkormányzati útra kiadott 404-3/2020. számú
közútkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
2. 3/2020. (II. 19.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester, Mezőhegyes Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) nevében jelen határozat aláírásával az Üveges János által tervezett EG-ALV22/010/2020. számú dokumentáció alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 643/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlant a Mezőhegyes, Kölcsey Ferenc utca 7. szám, 643/5 hrsz.-ú ingatlan
villamos energia ellátása érdekében az Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes,
Ipartelepi út 57.) földkábeles becsatlakozás építése céljából igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A földkábeles csatlakozás kialakítása után beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni.
Tulajdonosi hozzájárulásom a Mezőhegyes, 643/1 hrsz-ú önkormányzati közterületre kiadott 13132/2020. számú közterület foglalási engedéllyel együtt érvényes.
3. 5/2020. (III. 17.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester, Mezőhegyes Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) nevében jelen határozat aláírásával a Székelyhidi István által tervezett B-158/2020.
számú dokumentáció alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 201 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlant a Mezőhegyes, Gárdonyi u. 12. szám alatti, 204 hrsz-ú ingatlan gázellátása
érdekében Gurzó Mihály EV (5726 Méhkerék, Petőfi u. 1.) gázvezeték építése céljából igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
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A földgáz csatlakozó vezeték kialakítása után a vállalkozó köteles az önkormányzati közterületet a
terveknek megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatot eredeti állapotba
helyreállítani. Tulajdonosi hozzájárulásom a Mezőhegyes, 201 hrsz-ú önkormányzati közterületre
kiadott 2822-3/2020. számú közterület foglalási engedéllyel együtt érvényes.
4. 15/2020. (III. 31.) Pm. számú határozat:
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a TELEOPTIKA Kft. (5000 Szolnok Millér telep hrsz.: 0487/2) 32-25/2020. tervszámú
dokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 261/23, 260/1, 260/2, 259, 258/25,
175, 257, 668/3, 668/2, 668/1, 667, 673 és 671 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) az Invitech-Magyar Telekom optikai
összeköttetés kiépítése céljából igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az összekötő vezeték kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatot eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott 3149-4/2020. számú útés járdakezelői hozzájárulással együtt érvényes.
5. 16/2020. (III. 31.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a TELEOPTIKA Kft. (5000 Szolnok Millér telep hrsz.: 0487/2) 32-26/2020. tervszámú
dokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 261/2 és 261/93 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) a
Pitvaros-Mezőhegyes Invitech optikai kábel kiépítése céljából igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az összekötő vezeték kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és járdaburkolatot eredeti állapotba
helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott 3161-4/2020. számú útés járdakezelői hozzájárulással együtt érvényes.
6. 45/2020. (IV. 27.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) VT591-1/2020. tervszámú
egyesített engedélyes és kiviteli tervdokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes
643/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú Kölcsey utcát Barta Erik Mezőhegyes, Posta u. 27-1., hrsz:638
szennyvízelvezetés kiépítésének építési munkáihoz igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A bekötővezeték kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 643/1 hrsz-ú önkormányzati közterületre kiadott 3308-3/2020. számú
útkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
7. 56/2020. (V. 06.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával az Elektroglob Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) által benyújtott EG-ALV-6/007/2020
munkaszámú dokumentáció alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes 258/71 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú Alkotmány utcát Méreg Tibor Mezőhegyes, Alkotmány u. 25., hrsz: 258/31
elektromos földkábeles csatlakozása kiépítésének építési munkáihoz igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A csatlakozás kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, a járdaburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 258/71 hrsz-ú önkormányzati közterületre kiadott 3416-3/2020. számú
útkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
8. 87/2020. (VI. 02.) Pm. számú határozat
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Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a HIRNET Kft. (5600 Békéscsaba, Tessedik u. 20/3.) által benyújtott HN-1669
munkaszámú dokumentáció alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes 871, 904, 908, 910/17
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Magyar Telekom Nyrt. Mezőhegyes hrsz.: 910/14
tornyának optikai ellátása érdekében optikai kábel kiépítésének építési munkáihoz igénybe vegyék.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A csatlakozás kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, a járda- és útburkolatban esetlegesen
bekövetkező károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 871, 904, 908, 910/17 hrsz-ú önkormányzati közterületekre kiadott
3630-3/2020. számú útkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
9. 106/2020. (VII. 3.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a TELEOPTIKA Kft. (5000 Szolnok Millér telep hrsz.: 0487/2) 32-26/2020. tervszámú
HH-08 és HH-09 rajzszámú dokumentációjának módosított HH-08/M és HH-09/M rajzszámú
dokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 261/2 és 261/93 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat az Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) a
Pitvaros-Mezőhegyes Invitech optikai kábel kiépítése céljából igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az összekötő vezeték kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és járdaburkolatot eredeti állapotba
helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott 3161-9/2020. számú útés járdakezelői hozzájárulással együtt érvényes. Az MPH/3161-3/2020. iktatószámon kelt 16/2020.
(III.31.) Pm. számú határozat érvényét veszti.
10. 108/B/2020. (VII. 10.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2) VT604-1/2020. tervszámú,
vízjogi létesítési engedélyezési terve alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 2/1 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlant a KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2) a
Polgármesteri Hivatal előtt megvalósuló Országzászló építése miatti ivóvízvezeték kiváltása céljából
igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az összekötő vezeték kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és járdaburkolatot eredeti állapotba
helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott 2617-6/2020. számú útés járdakezelői hozzájárulással együtt érvényes.
11. 110/2020. (VII. 13.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a HIRNET Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Tessedik u. 20/3)
HN-1676 munkaszámú, nyomvonalrajza alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 739 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlant a Magyar Telekom Nyrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
36.) a Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 17. szám alatti óvoda távközlési ellátása céljából igénybe
vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az összekötő vezeték kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és járdaburkolatot eredeti állapotba
helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott 4985-3/2020. számú
útkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
12. 112/2020. (VII. 16.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával az Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) EG-ALV45

6/016/2020. munkaszámú kiviteli tervdokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a
Mezőhegyes 667 és 668/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú Posta utcát Barta Erik Mezőhegyes, Posta
u. 27-1., hrsz:638 villamosenergia ellátásának építési munkáihoz igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A bekötővezeték kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 667 és 668/1 hrsz-ú önkormányzati közterületekre kiadott 5003-4/2020.
számú útkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
13. 116/2020. (VIII. 19.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a ANNAKER KFT. (5900 Orosháza, Szent István utca 27.) CST-0123 munkaszámú
kiviteli tervdokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes 19. hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú Hild János utcát az ANNAKER KFT. a Hild János utca 41. (23/9 hrsz.) alatti ingatlan
villamosenergia ellátásának építési munkáihoz igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A földkábeles csatlakozás kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
14. 120/2020. (IX. 11.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a Elektroglob Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) EG-ALV6/049/2020. munkaszámú kiviteli tervdokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a
Mezőhegyes 616/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú II. József körutat az Elektroglob Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) Mezőhegyes, II. József körút 40., 466 hrsz-ú ingatlan
villamosenergia ellátásának építési munkáihoz igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A bekötővezeték kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
15. 122/2020. (IX. 15.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a HIRNET Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Tessedik u. 20/3)
HN-1642 munkaszámú, nyomvonalrajzai alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes, 261/93,
616/2, 617/3, 725/3, 728/1, 749, 750/2, 751, 776, 796/57, 802, 803/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanokat a HIRNET Telekommunikációs és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Tessedik u. 20/3)
a Mezőhegyes – Csanádpalota kerékpárút építés miatt távközlési hálózat kiváltása és bevédése
érdekében igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A távközlési hálózat kiváltás és bevédés kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati
közterületeket a terveknek megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és
járdaburkolatot eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott MPH/333-107/2020.
számú közterület kezelői hozzájárulással együtt érvényes.
16. 123/2020. (X. 06.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a Délvill Kft. (5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.) DV-T20/234. munkaszámú kiviteli
tervdokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Délvill Kft. (5600 Békéscsaba, Bocskai utca
29.) a Mezőhegyes 871 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú Kozma Ferenc utcát 1 db 0,4 kV-os
közvilágítási földkábel cserélési munkáihoz igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A közvilágítási földkábel kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és járdaburkolatban esetlegesen
bekövetkező károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
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Tulajdonosi hozzájárulásom a 871 hrsz-ú önkormányzati közterületekre kiadott 7816-3/2020. számú
út- és járdakezelői hozzájárulással együtt érvényes.
17. 127/2020. (XI. 02.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) UT631-1/2020. tervszámú
kiviteli tervdokumentációja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes 686 és 721 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025 azonosítójú „Zöld Város
kialakítása Mezőhegyesen” című projekt munkáihoz igénybe vegye.
A megvalósulás után a kivitelező köteles az önkormányzati közterületet a terveknek megfelelően
helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatban esetlegesen bekövetkező károsodást
eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 686 és 721 hrsz-ú önkormányzati közterületekre kiadott 4812-31/2020.
számú közútkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
18. 131/2020. (XI. 25.) Pm. számú határozat: Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes
Város Önkormányzata nevében jelen határozat aláírásával a Mezőhegyes, belterület 1040/2
hrsz-ú utca ingatlanon tervezett ivóvíz vezeték építési munkáinak 35600/3262-14/2018. ált.
ikt. számú vízjogi létesítési engedélye hatályának meghosszabbítása ügyében hozzájárulok
ahhoz, hogy a Mezőhegyesi Vetőmagfeldolgozó Kft. (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca
30.) az ivóvízvezeték kiépítésének munkáihoz az önkormányzati tulajdonú 1040/2 hrsz-ú
közterületet igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
Az ivóvíz vezeték kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az útburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 1040/2 hrsz-ú önkormányzati közterületre kiadott 5189-4/2020. számú
közútkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
19. 133/2020. (XII. 10.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a Szabó Mátyás (6000 Kecskemét, Magyar utca 7.) által benyújtott CST-0143 munkaszámú
dokumentáció alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Mezőhegyes 621/40 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú Vörösmarty utcát az ANNAKER KFT. (5900 Orosháza, Szent István utca 27.) a
Mezőhegyes, Vörösmarty u. 10., hrsz: 621/33 villamosenergia-ellátás kiépítésének munkáihoz igénybe
vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A csatlakozás kiépítése után a beruházó köteles az önkormányzati közterületet a terveknek
megfelelően helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, a járdaburkolatban esetlegesen bekövetkező
károsodást eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a 621/40 hrsz-ú önkormányzati közterületre kiadott -3/2020. számú
közútkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
20. 136/2020. (XII. 21.) Pm. számú határozat
Alulírott Pap István Tibor polgármester Mezőhegyes Város Önkormányzata nevében jelen határozat
aláírásával a KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I.
emelet 2. ajtó) által tervezett UT521-1/2020 munkaszámú, tervdokumentációja alapján hozzájárulok
ahhoz, hogy az épülő kerékpárforgalmi létesítmények és körforgalom, valamint ezek csapadékvízelvezetéséhez a tervdokumentációban szereplő Mezőhegyes Városi Önkormányzatának tulajdonában
lévő ingatlanokat igénybe vegye.
A beruházással és annak fenntartásával kapcsolatos valamennyi költség a beruházót terheli.
A kerékpárforgalmi létesítmények és körforgalom, valamint ezek csapadékvíz elvezetésének
kialakítása után a beruházó köteles az önkormányzati közterületeket a terveknek megfelelően
helyreállítani, a földterületet befüvesíteni, az út- és járdaburkolatot eredeti állapotba helyreállítani.
Tulajdonosi hozzájárulásom a felsorolt önkormányzati közterületekre kiadott MPH/333-181/2020.
számú közútkezelői hozzájárulással együtt érvényes.
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IV. A polgármester a testületi határozatoknak megfelelően gyakorolta az önkormányzati vagyont
érintő valamennyi ügyben a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá közigazgatási és
bírósági eljárásban az ügyfél nyilatkozattételi jogát, aláírta a vagyongazdálkodás körében lefolytatott
eljárás eredményeként, vagy anélkül kötött szerződéseket az Önkormányzat nevében.
Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és annak elfogadására.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Pap István Tibor
Polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

A polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlása
2020. 01.01-2020.03.10.-ig és
2020.06.18.-2020.11.03.-ig
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyes hatásköreinek gyakorlását az egyes szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében, a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.01.) önkormányzati rendelet 3. § (2)
bekezdésében a polgármesterre ruházta át az alábbiak szerint:
Polgármesterre átruházott hatáskörök:
Szociális ellátás területén.
- Dönt rendkívüli települési támogatás ügyekben.
- Köztemetést rendel el.
Gyermekvédelem területén:
- Dönt Települési támogatás ügyben.
- Beiskoláztatási támogatást nyújt.
- Dönt térítési díjtámogatási ügyekben.
A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a
Képviselő-testületet.
Polgármesterre átruházott hatáskörök:
Rendkívüli települési támogatás:
Elemi kár, rendkívüli esemény bekövetkezésekor adható. Rendkívüli élethelyzetre való tekintettel
2020 évben 01.01-2020.03.10.-ig 5 fő részesült rendkívüli segélyben 35.000,- Ft. összegben.
2020 évben 06.18.-11.03.-ig 7 fő részesült rendkívüli segélyben 202.000,-Ft. összegben.
Köztemetés:,
Közköltségen történő eltemettetés 2020 évben 11 esetben történt, 1.344.207,- Ft. felhasználásával. 6 fő
nem volt mezőhegyesi lakos, ezért intézkedtünk a 676.993,-Ft. összegben eltemettetésükről, amelyet
az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti települési Önkormányzat
megtérített. Minden mezőhegyesi lakos esetében bejelentjük hagyatéki teherként a köztemetés
költségét, azonban egy esetben sem maradt az elhunyt után értékesíthető hagyaték, s a hozzátartozók
anyagi helyzetüket tekintve nem voltak képesek és kötelezhetők az eltemettetésre, illetve a költségek
megtérítésére. Elutasított kérelem nem volt.
Gyermekvédelemmel kapcsolatos hatáskörök:
a) Települési támogatás
Egyszeri jelleggel részesült települési támogatásban 11 család 23 gyermeke. Kétszer 3 család 7
gyermeke. Háromszor 1 család 2 gyermeke. Egy család 2 gyermeke 8 alkalommal részesült
támogatásban.
2020. évben kifizetésre került összeg: 147.000,-Ft.
b)Térítési díjtámogatás
2020. évben ez irányú kérelem nem érkezett.
c) Beiskolázási támogatás
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A tanévkezdés megkönnyítése érdekében az általános iskolai és középiskolai tanulók részére a
tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében nyújtható támogatás.
A Képviselő-testület 5/2014. (III. 01.) számú Önkormányzati rendeletében határozta meg a
támogatás igénybevételének feltételeit.
A 2020/2021-es tanévben a támogatás összege gyermekenként, ha a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
a) 100%-át, 7.500,-Ft,
b) 140%-át, 5.500,-Ft,
c) 200%-át, 3.000,-Ft volt.
Kérjük, a beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Pap István Tibor
polgármester

Beszámolót készítette:
Láttam, törvényességi szempontból
megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina főtanácsos
Labáth Zita főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Valamennyi Bizottság
Egyszerű többség
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Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság Elnökétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

BESZÁMOLÓ
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott szociális hatáskörök 2020. évi
gyakorlásáról
2020. 01.01-2020.03.10.-ig és
2020.06.18.-2020.11.03.-ig
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete egyes hatásköreinek gyakorlását az egyes szociális ellátásokról
és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében, a
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1)
bekezdésében és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer elbírálásának
helyi szabályzatában a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházta át az alábbiak szerint:
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:
Szociális ellátás területén:
- Megállapítja, felülvizsgálja és megszünteti az Sztv. 45.§ (1) bekezdése b) pontja szerinti
(méltányossági alapú) ápolási díjat.
- Dönt települési támogatás ügyekben.
Továbbtanulók támogatása területén:
- Elbírálja a felsőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányaikat kezdő fiatalok ösztöndíj
pályázatát.
Gyermekvédelem területén:
- Települési támogatást nyújt különös méltánylást érdemlő esetben.
A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról az alábbiakban tájékoztatjuk a
Képviselő-testületet.
I. A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök:
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság 2020. évben 10 alkalommal ülésezett, 196 határozatot
hozott, ebből 105-öt szociális segélyezés ügyében.
Tarkó Gábor úr elnökségével, Hegedűs Béla elnökhelyettessel, Fekete Attila, Kovács István,
Kocsárdiné Járási Erika, Gyenes Tiborné és Turai Magdolna Bizottsági tagokkal.
Szociális ellátás területén hozott döntései:
Méltányossági Ápolási díj:
Az ellátásban részesülő személyek felülvizsgálata - előzetes környezettanulmányozást követően –
folyamatosan történik, attól függően, hogy kinek milyen dátummal került megállapításra az ellátása,
ugyanis a megállapítás napja a határnap a következő évi felülvizsgálaton.
Az elmúlt évi felülvizsgálat eredménye nem okozott változást. A jogosultak részére változatlan
módon, a 2018. január 1-jén érvényben lévő öregségi nyugdíj legkisebb összegének megfelelő
összegben, azaz 29.500,-Ft. nagyságrendben illetve annak százalékában került továbbra is folyósításra
az ellátás.
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Az ápolási díj időszaka szolgálati időnek minősül, ezért az ellátás összegéből 10 % nyugdíjjárulék
kerül levonásra.
2020. évben nem érkezett ez irányú kérelem.
Települési támogatás:
2020. évben 01.01.-03.10.-ig 20 esetben összesen, 170.000,- Ft. települési támogatást állapított meg a
Bizottság, 2020. évben 06.18.-11.03.-ig 30 esetben, összesen 232.512,-Ft. települési támogatást
állapított meg. Rendszeresen él azzal a lehetőségével, hogy a támogatást természetbeni ellátásként
biztosítsa abban az esetben, ha annak célszerű felhasználását nem látja biztosítottnak. Leggyakoribb
természetbeni forma a tűzifa támogatás, illetve a közüzemi szolgáltatók felé történő utalás. Az alábbi
lebontás alapján került kifizetésre:
1) Pénzbeni támogatásként: 42 esetben 342.500.-Ft pénzbeni támogatás került kifizetésre.
2) Természetbeni támogatásként: 63 esetben került sor természetbeni támogatás megállapítására.
Ebből:
- közüzemi szolgáltató részére utalva 2 esetben
12.012,-Ft.
- élelmiszervásárlásként
12 esetben
90.000,-Ft.
- tűzifa támogatásként (kiszállítással) 49 esetben
235 q
A Bizottság 2020 évben kérelmet nem utasított el, jövedelem értékhatár túllépés miatt.
(A polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt döntött: Hivatalból indított eljárás keretében 11
mezőhegyesi állami gondoskodásban lévő kiskorú gyermeket a Karácsonyi ünnepek alkalmából
20.000,- Ft/fő segélyben részesített, összesen: 220.000,- Ft értékben. Erről a döntésről való
beszámolás már külön megtörtént.)
Gyermekvédelem területén:
Települési támogatás megállapítására nem került sor, mivel arra vonatkozó kérelem nem érkezett.
Továbbtanulók támogatása területén:
(A polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt döntött: 2020. december hónapban bírálta el a BURSA
HUNGARICA felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatra benyújtott kérelmeket. Támogatást
állapított meg 4-fő részére 5,000,-Ft./hó összegben, tanévre szólóan. Az Önkormányzat 200.000,- Ft-al
járult hozzá a hátrányos szociális helyzetű hallgatók tanulmányi költségeihez. Erről a döntésről való
beszámolás már külön megtörtént.)
Kérjük, a beszámolót szíveskedjenek megvitatni és elfogadni.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Tarkó Gábor
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnöke

Beszámolót készítette:

Izsák Krisztina főtanácsos
Labáth Zita főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző

Láttam, törvényességi szempontból
megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Pü, Szociális és Ür. Bizottság
Egyszerű többség
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Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság elnökétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

BESZÁMOLÓ
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságra
átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és
2020. június 17. között) és a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. november 4. és 2021. június 15. között) a
polgármester gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai minden hatáskörét, helyettük döntött.
Ezen döntésekről való beszámolás és azok jóváhagyása már külön megtörtént.
A veszélyhelyzeteken kívül gyakorolhatta a bizottság a rá átruházott hatásköröket, azaz 2020. január
1.-től 2020. március 10.-éig, valamint 2020. június 18.-ától 2020. november 3.-áig.
Átruházott hatáskörben, 2020. évben a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság az alábbi döntéseket
hozta:
1. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-ában felhatalmazta a Pénzügyi,
Szociális és Ügyrendi Bizottságot arra, hogy átruházott hatáskörben döntsön az 1 millió forintot meg
nem haladó értékű ingók és ingatlanok értékesítéséről, valamint az 1 millió forintot meg nem haladó
értékű üzletrész, részvény és váltó legalább névértéken történő értékesítéséről.
A felhatalmazás alapján a bizottság 2020. évben az alábbi döntéseket hozta:
- 104/2020.(VII.8.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat:
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján értékesíti a József Attila
Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyének udvaráról eltávolított, EU
szabványoknak nem megfelelő, leselejtezett egy darab játszótéri vár csúszda nélkül fa
játékelemet a vételi ajánlatot tett Czenéné Czimbercsik Emese Mezőhegyes, Zrínyi Miklós u.
13. szám alatti lakosnak az általa ajánlott 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) áron.
- 144/2020.(IX.29.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján értékesíti a József Attila
Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyének udvaráról eltávolított, EU
szabványoknak nem megfelelő, leselejtezett egy darab játszótéri vár csúszda nélkül fa
játékelemet a vételi ajánlatot tett Szabadai Anita Mezőhegyes, 81. major 18. szám alatti
lakosnak az általa ajánlott 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) áron.
- 152/2020.(X.21.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. §-ában kapott felhatalmazás alapján értékesíti a József Attila
Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyének udvaráról eltávolított, EU
szabványoknak nem megfelelő, leselejtezett egy darab babaház fa játékelemet a vételi
53

-

-

-

-

-

-

ajánlatot tett Kerekes Krisztina Mezőhegyes, Zrínyi u. 12. szám alatti lakosnak az általa
ajánlott 20.000,- Ft (azaz húszezer forint) áron.
153/2020. (X.21.) P.Sz.Ü.B számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Varga Zoltán Mezőhegyes, Széchenyi u. 3. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, és
úgy határozott, hogy részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta utca telephelyén ledeponált,
a Hangai épületről lebontott duda cserepekből 16 db-ot értékesít bruttó 300,- Ft/darab
fogyasztói áron.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
154/2020. (X.21.) P.Sz.Ü.B számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Varga Zoltán Mezőhegyes, Széchenyi u. 3. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, és
úgy határozott, hogy részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta utca telephelyén ledeponált,
a Hangai épületről lebontott hódfarkú tetőcserepekből 700 db-ot értékesít bruttó 60,- Ft/darab
fogyasztói áron.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
155/2020. (X.21.) P.Sz.Ü.B számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján Nádasdi Zsolt
Mezőhegyes, Hunyadi u. 5. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, és úgy határozott, hogy
részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta utcai telephelyén ledeponált, Hangai épületről
lebontott hódfarkú tetőcserepekből 1000 db-ot értékesít bruttó 60,- Ft/darab fogyasztói áron.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
156/2020. (X.21.) P.Sz.Ü.B számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján Paksi Mihályné
Mezőhegyes, Posta u. 42. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, és úgy határozott, hogy
részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta utcai telephelyén ledeponált, Hangai épületről
lebontott hódfarkú kúptetőcserepekből 15 db-ot értékesít bruttó 300,- Ft/darab fogyasztói áron.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
157/2020. (X.21.) P.Sz.Ü.B számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján Hargitai Béla
Mezőhegyes, Hild János u. 35/2. szám alatti lakos kérelmét megvizsgálta, és úgy határozott,
hogy részére az önkormányzat Mezőhegyes Posta utcai telephelyén ledeponált, Hangai
épületről lebontott hódfarkú tetőcserepekből 240 db-ot értékesít bruttó 60,- Ft/darab fogyasztói
áron.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
190/2020.(X.28.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügy, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy döntött, hogy Fekete Attilát, a Pénzügyi,
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Szociális és Ügyrendi Bizottság tagját a Mezőhegyes 796/78; 796/79; 796/81 és a 796/82
hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére irányuló döntés idejére – tekintettel arra, hogy az ingatlanok
megvásárlását kérelmező Fekete Péter Miklósné közeli hozzátartozója Fekete Attila – kizárja a
döntéshozatalból.
196/2020. (X.28.) P.Sz.Ü.B számú határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága a
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése alapján, valamint az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, 796/77. hrsz.-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1406 m2 területű
ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 900.000,-Ft-os áron Dr. Szakács Attila Örs és
dr. Szakácsné Tövisháti Éva (5820 Mezőhegyes, Hársfa u. 27. sz.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

2. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésében
felhatalmazta a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságot arra, hogy arra, hogy döntsön lakás
közérdekű bérbeadásáról, továbbá lakások és helyiségek pályázati eljárás keretében történő bérbeadása
estén kiírja a pályázatot, meghatározza az első és második helyen bérlőül jelölt személyeket, továbbá
döntsön lakásbérleti jogviszony e rendeletben foglalt feltételek szerinti meghosszabbításáról, döntsön
krízishelyzetben lévő személy lakhatásának megoldásáról, valamint bérleti joggal terhelt helyiség
bérbeadása esetén szerződéses ajánlatban értesítse a bérlőt, annak elfogadása esetén döntsön a bérleti
szerződés meghosszabbításáról, valamint dönt helyiség önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról.
A felhatalmazás alapján a bizottság 2020. évben az alábbi döntéseket hozta:
- 21/2020.(I.27.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az 5.§ (3) bekezdése rendelkezése értelmében, a Csáki Evelin Mezőhegyes, Gluzek
Gyula ltp. 4/A. IV/14. szám alatti lakossal, 2015. február 01. napjától, 2020. január 31. napjáig
létesített bérleti jogviszonyt, határozott időre, -kérésének megfelelően - 2020. február 01.
napjától, 2020. július 31. napjáig költségelven meghosszabbítja a Mezőhegyes, Templom utca
3/6. szám alatti, 1 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló,
39 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan.
A költségelvű bérleti díj a fenti lakás esetében 2020. évben 535,-Ft/m2/hó. A bérleti díj
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló és 10/2013.(V.6) önkormányzati rendeletének
40.§-a módosításáig érvényes, és amely bérleti díj minden évben az inflációs rátával
emelkedik. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni.
A korábban megfizetett 3 havi lakbér összegének megfelelő kauciót, melynek összege:
56.043,-Ft volt, a szerződés végérvényes lejártakor visszakapja, ha a lakást rendeltetésszerű,
használatra alkalmas állapotban adja vissza, és nem rendelkezik lakbérhátralékkal.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződésnek a bérbeadásra vonatkozó feltételek szerinti
megkötésére.
- 22/2020.(I.27.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az 5.§ (3) bekezdése rendelkezése értelmében, a Balázs Sándor Mezőhegyes,
Templom utca 3/9. szám alatti lakossal, 2015. február 9. napjától, 2020. február 8. napjáig
létesített bérleti jogviszonyt, határozott időre, 5 év időtartamra, 2020. február 9. napjától,
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2025. február 8. napjáig költségelven meghosszabbítja a Mezőhegyes, Templom utca 3/9.
szám alatti, 1 szoba, konyha, éléskamra, fürdőszoba, WC, közlekedő helyiségekből álló, 39
m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú lakásra vonatkozóan.
A költségelvű bérleti díj a fenti lakás esetében 2020. évben 535,-Ft/m2/hó. A bérleti díj
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló és 10/2013.(V.6) önkormányzati rendeletének
40.§-a módosításáig érvényes, és amely bérleti díj minden évben az inflációs rátával
emelkedik. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 15. napjáig köteles megfizetni.
A korábban megfizetett 3 havi lakbér összegének megfelelő kauciót, melynek összege:
57.798,-Ft volt, a szerződés végérvényes lejártakor visszakapja, ha a lakást rendeltetésszerű,
használatra alkalmas állapotban adja vissza, és nem rendelkezik lakbérhátralékkal.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződésnek a bérbeadásra vonatkozó feltételek szerinti
megkötésére.
23/2020.(I.27.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai
Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az 5.§ (3) bekezdése rendelkezése értelmében, a Krizsánné
Szegedi Edit Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 3/3. szám alatti lakossal 2019. február 01.
napjától 2020. január 31. napjáig megkötött lakásbérleti jogviszonyt határozott időtartamra, 1
évre, 2020. február 01. napjától, 2021. január 31. napjáig, az önkormányzat tulajdonában
lévő Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 3/3. szám alatti 45 m2-es, 1 szoba, konyha, fürdőszoba,
WC, közlekedő helyiségekből álló, komfortos komfortfokozatú bérlakásra szociális alapon
meghosszabbítja azzal a feltétellel, hogy a bérlő a döntés közlésétől számított 15 napon belül
befizet a fennálló lakbértartozásából minimum 30.000,- Ft-ot.
A befizetés elmaradása esetén a lakásbérleti szerződés nem hosszabbítható meg, a bérlő
köteles a bérleményt – a befizetési határidő leteltét követő 15. napig elhagyni és a lakást a
leltár szerinti tartozékokkal átadni az önkormányzat képviseletében eljáró személynek.
A szerződés megkötése esetén a rendelet 40.§ (1) bekezdése alapján a bérlő köteles minden
hónap 15. napjáig a 115,-Ft/m2/hó összegű szociális alapú lakbért megfizetni, mely a
10/2013(V.6.) Ö.sz. rendelet 40.§-a módosításáig érvényes.
Felszólítja a bérlőt, hogy a mindenkori esedékes havi lakbér időbeni megfizetésén túlmenően,
a fennálló 144.955,-Ft összegű lakbérhátralékát 2020. február hónaptól minimum havi
10.000,-Ft befizetésével továbbra is törlessze.
Megállapítja, hogy a szociális alapú bérleti jogviszony alapján mentesül a rendelet által előírt
3 havi óvadék megfizetése alól.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződésnek a bérbeadásra vonatkozó feltételek szerinti
megkötésére.
24/2020.(I.27.) PSZÜB.sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 29.§ (1) bekezdésének c) pontja értelmében, az önkormányzat tulajdonában álló
Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 1. szám alatti 4 szobás, 90 m2 alapterületű, összkomfortos
komfort fokozatú bérlakásra közérdekű célból, a Dr. Marzan Mária Renáta Bld. Iuliu Maniu
49. 2. emelet 11., Arad szám alatti lakossal 2019. március 01. napjától 2020. február 29.
napjáig megkötött lakásbérleti jogviszonyt meghosszabbítva, Mezőhegyes Városi
Önkormányzattal határozott időre, egészségügyi alapellátásra kötött szerződése tartamának
idejére, de jelenlegi kérelme szerint 1 év időtartamra, 2020. március 01. napjától – 2021.
február 28. napjáig, Őt bérlőként kijelöli.
A bérlő családtagjaival - férjével: Marzan Emil Constantin (sz: 1979) és gyermekével: Marzan
Doninik Mihály (sz: 2015) lakik a bérlakásban.
A bérleti díj a fenti lakás esetében 2020. évben 240,-Ft/m2/hó. A bérleti díj Mezőhegyes
Város Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
56

-

-

-

bérletéről és elidegenítéséről szóló és 10/2013.(V.6) önkormányzati rendeletének 40.§-a
módosításáig érvényes.
Közérdekből történő bérleti jogviszony létesítéséhez a Rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint
előírt 3 havi óvadékot megfizetni nem kell.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződésnek a bérbeadásra vonatkozó feltételek szerinti
megkötésére.
51/2020.(I.27.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 25. § (1) bekezdése és a 27. § d) pontja rendelkezéseinek értelmében az
önkormányzat tulajdonában álló Mezőhegyes, Kossuth u. 17/2. szám alatti 43 m2 alapterületű,
1 szoba, konyha, éléskamra, zárt veranda helyiségekből álló, komfort nélküli komfortfokozatú
bérlakásra szociális alapon, határozott időre, 2020. február 1. napjától 2025. január 31. napjáig
Kisuczkiné Soós Erika (sz.: Mezőhegyes, 1988.10.01.; an: Kóczi Erzsébet) 5820 Mezőhegyes,
Komlósfecskéspuszta major 2. szám alatti lakost bérlőként kijelöli.
Hozzájárul ahhoz, hogy a bérlővel együtt családtagja: gyermeke Kisuczki Petra (sz: Orosháza,
2013.03.07., an: Soós Erika) is beköltözzön a bérlakásba.
A bérleti díj a fenti lakás esetében 2020. évben 70,- Ft/m2/hó.
A bérleti díj az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6) önkormányzati rendeletének 40. §-a módosításáig
érvényes.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága
megállapítja, hogy a szociális alapú bérleti jogviszony alapján a bérlő mentesül a rendelet által
előírt 3 havi óvadék megfizetése alól.
Felkéri a jegyzőt a bérleti szerződés bérbeadásra vonatkozó szabályok szerinti megkötésre.
84/2020. (II.24.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a
15.§ (1) bekezdés szerint hozzájárul ahhoz, hogy Szabó Mihály János az általa bérelt
Mezőhegyes, Május 1- tér 6/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakásba befogadja fia
Szabó Richárd élettársának Kalmárné Magyarosi Erikának, kiskorú gyermekét, Fazekas
Vanda Zoét (született: Eger, 2007. 12.22, anyja neve: Magyarosi Erika).
Hozzájárulását adja ahhoz, hogy a befogadott kiskorú személy részére az önkormányzati
tulajdonú bérlakásban lakóhelyet létesítsenek.
A Szabó Mihály János bérlővel kötött lakásbérleti szerződés megszűnése esetén - hivatkozva a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993.évi LXXVIII. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglaltakra – a jelen döntés szerint
befogadható személyek a lakásbérleti jog folytatására nem jogosultak, a lakásbérleti szerződés
megszűnését követően a bérlakást el kell hagyniuk.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a bizottság döntéséről írásban értesítse a bérlőt.
103/2020.(VII.8.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 45.§ (2) bekezdése rendelkezése értelmében, pályázat útján kívánja bérbe adni a
Mezőhegyes, Posta utca 15. szám alatti 14 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú
helyiséget, kifejezetten irodai és lakossági szolgáltató tevékenység céljára, mivel az
értékesítésre szánt ingatlanra vételi ajánlat nem érkezett.
A létrejövő bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év. A bérleti díj összege minimum
900.-Ft + ÁFA/m2/hó.
A bérleti díj minden évben az inflációs rátával emelkedik.
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A pályázónak vállalnia kell 6 havi helyiségbérnek megfelelő óvadék megfizetését, melyet a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. Azt a szerződés lejártakor
visszakapja, ha a helyiséget rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja vissza.
A bérleti jogot az nyeri el, aki az óvadékon felül legtöbb havi bérleti díj előre, egy összegben
történő megfizetését vállalja.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül
kell benyújtani 2020. augusztus 15-ig a Jegyzőhöz (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.).
110/2020.(VII.17.) PSZÜB. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 29.§ (2) bekezdése a) pontja rendelkezése értelmében, az önkormányzat
tulajdonában álló Mezőhegyes, Templom utca 3/6. szám alatti 1 szobás, 39 m2 alapterületű,
összkomfortos komfort fokozatú bérlakásra közérdekű célból, költségelvű bérleti díj
megfizetése mellett Ónodi Éva Ildikó (szül.: Ónodi Éva Ildikó, Szeged, 1967.01.03.; anyja
neve: Debreczeni Anna; magyar állampolgár) közalkalmazott, 5820 Mezőhegyes, Mátyás
király utca 21. szám alatti lakost 2020. augusztus 01. napjától – 2025. július 31. napjáig
határozott időre, vagy a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központnál (Mezőhegyes, Hild J. u.
2.) fennálló közalkalmazotti jogviszonya idejére, de maximum 5 év időtartamra, bérlőként
kijelöli.
A bérleti díj a fenti lakás esetében 2020. évben 535,-Ft/m2/hó. A bérleti díj Mezőhegyes
Város Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló és 10/2013.(V.6) önkormányzati rendelet 40. §-a
módosításáig érvényes.
Közérdekből történő bérleti jogviszony létesítéséhez a Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint
előírt 3 havi óvadékot megfizetni nem kell.
145/2020.(IX.29.) P.SZ.Ü.B. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az 5. § (3) bekezdése rendelkezése értelmében, a Kurai Lajos Mezőhegyes, Kossuth
utca 17/1. szám alatti lakossal 2020. május 01. napjától 2020. szeptember 30. napjáig
megkötött lakásbérleti jogviszonyt határozott időtartamra, 2020. október 01. napjától, 2021.
április 30. napjáig, az önkormányzat tulajdonában lévő Mezőhegyes, Kossuth utca 17/1. szám
alatti 50 m2-es, 1 szoba, konyha, kamra, közlekedő helyiségekből álló, komfort nélküli
bérlakásra szociális alapon meghosszabbítja, azzal a feltétellel, hogy a bérlő 2020. október
10.-éig befizet a fennálló lakbértartozásából minimum 42.000.-Ft-ot.
A befizetés elmaradása esetén a lakásbérleti szerződés nem hosszabbítható meg, a bérlő
köteles a bérleményt 2020. október 15-éig elhagyni és a lakást a leltár szerinti tartozékokkal
átadni az önkormányzat képviseletében eljáró személynek.
A Rendelet 25.§ (1) bekezdése értelmében szociális helyzet alapján az a személy jogosult
bérlakásra, akinél a családban , vagy az együtt költöző személyek esetében az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő
esetében 250 %-át, ( utóbbi jelenleg: 71.250,-Ft) és – neki, vagy a vele egy háztartásban élő
családtagjainak tulajdona vagy bérleti joga alapján nincs beköltözhető lakása, üdülője, - nem
rendelkezik az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát meghaladó forgalomképes
vagyonnal.
A bérlő megfelel ezen követelményeknek, bevallása szerint a munkavégzésből származó nettó
jövedelme nem haladja meg a havi 65.000,- Ft - 70.000,-Ft-ot.
Ennek megfelelően a rendelet 40.§ (1) bekezdése alapján a bérlő köteles a 70,-Ft/m2/hó
összegű szociális alapú lakbért megfizetni, mely a 10/2013.(V.6.) Ö.sz. rendelet 40.§-a
módosításáig érvényes.
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Felszólítja a bérlőt, hogy a fennmaradó lakbérhátralékát (összesen 171.710,-Ft) 2020.
december 31-ig fizesse meg, valamint a szolgáltatók felé fennálló díjak hátralékait ezidőig
hiánytalanul rendezze.
Megállapítja, hogy a szociális alapú bérleti jogviszony alapján mentesül a rendelet által előírt
3 havi óvadék megfizetése alól.
Felkéri a Jegyzőt a bérleti szerződésnek a bérbeadásra vonatkozó feltételek szerinti
megkötésére.
3. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat követelései leírásának rendjéről szóló
30/2008.(XI.26.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdésének b) pontjában felhatalmazta a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottságot arra, hogy a behajthatatlan követeléseket leírja, a kis
összegű követeléseket meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő követelések tekintetében.
A felhatalmazás alapján a bizottság 2020. évben nem hozott döntést (A polgármester igen, a
veszélyhelyzet alatt, a bizottság helyett, de arról a döntésről való beszámolás és jóváhagyása a
veszélyhelyzet megszűnése után már külön megtörtént)
Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és annak elfogadására.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Tarkó Gábor sk.
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság elnöke
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Bizottság
egyszerű többség
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Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság elnökétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

BESZÁMOLÓ
Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságra
átruházott hatáskörök 2020. évi gyakorlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. március 11. és
2020. június 17. között) és a 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. november 4. és 2021. június 15. között) a
polgármester gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai minden hatáskörét, helyettük döntött.
Ezen döntésekről való beszámolás és azok jóváhagyása már külön megtörtént, illetve jelen ülésen
megtörténik az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság tekintetében is.
A veszélyhelyzeteken kívül gyakorolhatta a bizottság a rá átruházott hatásköröket, azaz 2020. január
1.-től 2020. március 10.-éig, valamint 2020. június 18.-ától 2020. november 3.-áig.
Átruházott hatáskörben, 2020. évben az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság az
alábbi döntéseket hozta:
1.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 37. § b) 1) pontjában
felhatalmazta az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottságot arra, hogy összeállítsa,
megalkossa az önkormányzat éves rendezvénytervét, döntsön az önkormányzat éves költségvetésében
a városi rendezvényterv végrehajtására meghatározott keretösszeg felhasználásáról és az „Iskolánk
Büszkesége” pályázat kiírásáról és a pályázattal elnyerhető kitüntetések odaadományozásáról.
A felhatalmazás alapján a bizottság 2020. évben az alábbi döntéseket hozta:
-

4/2020.(II.25.) O.K.T.S. B. sz. határozat: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsága a város 2020. évi rendezvénytervét és annak
költségvetését az alábbiak szerint fogadta el:
1. Március:
a) Városi Nőnap – 50.000, - Ft,
b) Nemzeti Ünnep március 15. – 50.000- Ft,
2. Április: a) József Attila versmondó területi verseny – 35.000, - Ft,
b) Szent-György napi rendezvény – 150.000, - Ft,
3. Május:
a) Mordanoi gyerekek és delegáció fogadása– 300.000, - Ft + 200.000, - Ft
b) Városi Gyermeknap – 500.000, - Ft,
4. Június: a) Pedagógusnap – 100.000, - Ft,
b) Tanévzáró ünnepség – 100.000, - Ft,
5. Július:
a) Köztisztviselők/Egészségügyi Dolgozók Napja - 100.000, - Ft,
b) Mezőhegyes Város Fúvószenekara kézdivásárhelyi útjának támogatása –
200.000, - Ft,
6. Augusztus:
Nemzeti ünnep augusztus 20. – 1.400.000, - Ft,
7. Október:
a) Nemzeti ünnep október 6. és október 23. – 30.000, - Ft,
b) Idősek Világnapja - 200.000, - Ft,
8. November:
Soós Attila Emléktorna – 100.000, - Ft,
9. December:
Városi karácsony – 400.000, - Ft,
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Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. lovas rendezvényeihez
programszervezés segítése – 50.000, - Ft
11.
Retro Mezőhegyes csoport kopjafa vagy emlékmű állításának támogatása –
100.000, - Ft
12.
Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület támogatása – 50.000, - Ft
Tartalék: 685.000, - Ft
13/2020.(X.27.) O.K.T. S. B. sz. határozat: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Oktatási,
Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsága a 2020. évi rendezvénytervről szóló
4/2020.(II.25.) O.K.T.S.B számú határozatát az alábbiak szerint módosította:
A határozat 9. pontjában szereplő összeget átcsoportosítja jászol beszerzésére, és a négy adventi
vasárnapi rendezvényt 4x200.000,- Ft (összesen 800.000-, Ft) anyagi támogatásban részesítette.
10.

-

A veszélyhelyzetek miatt az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság 2020. évben
nem hozott egyéb határozatot.
Kérem a Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és annak elfogadására.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:

Dr. Szabados Éva aljegyző
-

Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Okt., Közműv.,T. és Sport Bizottság
egyszerű többség
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Mezőhegyesi Sportegyesület
5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 11.

Beszámoló!
A Mezőhegyesi Sportegyesület 2020-évi munkájáról!

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő testület!

Az egyesületünk beszámolója érinteni fogja a 2021-es évet is, hiszen a sportév július 1-el
kezdődik, így nehéz volna fél év bajnokságát és működését bemutatni.
Az említett időszakban két szakosztályt versenyeztettünk. Kézilabdában két lány utánpótlás
csapat, a labdarúgásban hat utánpótlás, és egy felnőtt csapat szerepelt. Az év megint csonka
év volt a Covid járvány miatt, a bajnokságokat hol felfüggesztették, hol teljesen törölték és a
tavaszi nyitás után a kézilabdás lányoknál hétvégi kupa fordulókat játszattak a gyerekekkel. A
labdarúgás serdülő, ifi és felnőtt bajnokságát le tudtuk játszani gyorsított ütemben. Sajnos a
tornaterem bezárása miatt a kézilabdában, és a labdarúgás kisfocistáinak csak az online
edzések maradtak tavasszal!
A felnőtt csapat 2020 végén kivívta a Megyei I. osztályban való szereplés lehetőségét, de
ezzel csak fél évet tudott élni, azt is a sportszerűség indokán. Ennek oka, hogy a szomszédos
Végegyháza félévkor a csapat gerincét tartó öt játékost tisztességtelen eszközökkel
elvitt,komoly havi anyagi juttatást ígérve nekik. Az ügyhöz kapcsolódva további két
meghatározó játékos távozott más helyre.Ennek egyenes következménye, hogy a 21/22 évben
már nem is vállaltuk a felnőttekkel csak a Megye-2A szereplést!
Az ifjúsági csapatunk a Megyei kiemelt bajnokságot veretlenül megnyerte, és ezzel is
megerősítette az utánpótlás csapat valódi erejét, helyét a megyében és visszaigazolta a
gyerekekkel Mezőhegyesen folyó munka színvonalát.
Az egyesület 2021 július 2-án éves beszámoló és tisztújító közgyűlést tartott, ahol Uj Zoltánt
megválasztották elnöknek, és új elnökségi tagokat is választottak: Magyar Tibor, Mitykó
Zsolt, Bóna Zsolt, és Szűcs Sándor személyében. A mandátum további öt évre szól. Az
Egyesület hivatalos neve: Mezőhegyesi Sportegyesület, székhelye: Kozma Ferenc utca 22 lett.
A törvényszéki bejegyzés folyamatban van.
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A sporttelep rendezett, folyamatosan fejlesztjük. A tölgyfák körbe lettek vágva, a száraz ágak
levágásra kerültekés a két beteg fát kivágattunk. Az öltözők utolsó befejező felújítása is
megtörtént, már két új kazán szolgáltatja a meleg vizet. A víz és villanyhálózat is megújult.
A pénzügyi helyzetünk erre az évre stabilizálódott, a Tao pénzügyi feltöltések megtörténtek, a
működésünkhöz az önkormányzattól is megkaptuk a támogatást, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni. A tavalyi elnyert fejlesztéseink sajnos önerő hiány miatt csúsznak. Hiába van
számlánkon a Tao támogatás, így nem indítható a pályáztatás, mivel az egyesület pénzügyi
kötelezettséget ennek hiányában nem vállalhat. Az összeg 8,5 millió forint, amire a
Tangazdaságtól van korábbi ígéret, sajnos a teljesítés jelentősen csúszik.
A lelátó szinte teljesen kész van, az utolsó simítások vannak hátra!
A Bethlen Gábor Alapítványhoz benyújtott pályázatunk forrás hiány miatt parkoló ágon van,
de bizakodunk…
A beszámoló további része tartalmazza a két fő támogató és az egyesület elnöksége és tagjai
számára kérésük szerint elkészített négy éves kimutatást, amely még átfogóbban és
részletesebben, talán érthetőbben bemutatja az egyesületünk munkáját, pénzügyi helyzetét:

A Mezőhegyesi Sportegyesület Sportfejlesztési programja, végrehajtásának pénzügyi
teljesítése azok forrása szerint
2017-2021 években

A Mezőhegyesi Sportegyesület Elnöksége az Egyesület 2017-2021 évi működésének,
fejlesztési tevékenységének pénzügyi forrásairól a következőkben ad tájékoztatást a két fő
támogatója és az Egyesület Közgyűlése részére.
Az anyag tartalmazza a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban MLSZ) és az Magyar
Kézilabda Szövetség (továbbiakban MKSZ)szakszövetségek által elfogadott, a Mezőhegyesi
Sportegyesület által Sportfejlesztési programjakeretében benyújtott pályázatok alapján elnyert
pénzügyi forrásokat, azok felhasználást, illetve a Tao. tv. által az eredményes pályázathoz
előírt önerő eredetét és kiadásait.
Az Egyesület két szakosztályt működtet aktívan, jellemzően mindkettőben a helyi általános és
középiskola tanulói sportolnak amatőr szinten, versenyszerűen:
 kézilabda
 labdarúgás
Az Egyesület használatában a Mezőhegyesi Önkormányzat tulajdonában álló Sporttelep és az
Általános Iskola tornaterme van, fejlesztési támogatási igényt is ezekre nyújtott be az elmúlt
években.
Mellékelt kimutatások alapján látható, hogy Tao támogatásból a nagyobb értékű beruházások
és fejlesztések mellett jelentős eszközvásárlás is történt, ami kisgépeket, (fűnyíró,
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személyszállító kisbuszok stb…) sporteszközöket, sportfelszereléseket, sportruházatot és sok
kiegészítő kis értékű eszközt jelent. Mindezek az Egyesület Vagyonleltárában fellelhetők.
Mellékelt kimutatásunk egyrészt az MLSZ és MKSZ felé benyújtott és elfogadott pályázat
alaki-tartalmi követelményei szerinti bontásban részletezve mutatja be a 2017-2021. évi
időszak elnyert pénzügyi forrásait úgy a Tao, mint annak önereje keretéig, másrészt a
beszerzett eszközöket a főbb elemeket taglalja, csoportosítva azokat jellegük szerint.
(beruházás, felújítás, kisebb eszközök.) Kimutatásunk teljes körűen tartalmazza a Tao
pályázat keretében elnyert működési költségeket is, amelyben meghatározóak a különböző
szerződésekkel foglalkoztatott szakemberek költségei:
 a két szakosztály 10 fő edzőjének (7 +3), valamint 2 fő technikai vezetőjének személyi
juttatásai
 1 főállású gondnok munkabére és egyéb járulékos költsége
 1 fő TAO referens juttatása
 1 fő könyvvizsgáló és 1 fő könyvelő megbízási díja
Kimutatásunkban kiemeljük 2 fő támogatónkat nevesítve, illetve kinyilatkozzuk, hogy egy
olyan nagy támogató is van, aki az utóbbi két évben nyújtott Tao-t, de neve, és összege
nyilvánosság kizárásához a Tao törvény biztosít lehetőséget számára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az elnyert pályázati összegek a tényleges folyósítás évétől, illetve
a megvalósulás időszakától több esetben eltérnek és eltérhetnek a Tao tv. szerint is,
amennyiben az önerő és TAO folyósítási ideje különböző okok miatt jelentősen eltért, emiatt
a kivitelezésben halasztás történt, és ahhoz az MLSZ és MKSZ határozatban hozzájárult.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Címzetteket arról is, hogy a Mezőhegyesi Sportegyesület rendezett
számviteli nyilvántartásokkal rendelkezik, beszámolóit, pályázati elszámolásait
könyvvizsgáló hitelesíti. Pályázat keretében elnyert és más forrásból kiegészített források
felhasználásáról az MLSZ és MKSZ felé a törvény szerint folyamatosan elszámol. Évenkénti
ellenőrzéseket folytat az MLSZ és MKSZ ezekre vonatkozóan nem vetett ki hiányosságot.

64

65

66

Összegzés
A Mezőhegyesi Sportegyesület az elmúlt 10évben jelentős erőfeszítéseket tett egy jól
szervezetten működő sportélet megalapozására és fenntartására a városban. Ennek keretében
átvállalta a helyi általános iskolától a gyerekek sportközösségbe szervezését, az iskola
keretein kívül. Ezzel elsősorban a szülők és versenyszerűen sportolni kívánó fiatalok
igényeinek igyekezett megfelelni, látva az egyre szűkülő más lehetőségeket. Mindehhez
bekapcsolódott a Tao támogatási rendszerbe, amelyhez megfogalmazta Sportfejlesztési
programját, amit az MLSZ és MKSZ elfogadott és mai napig is támogat.
Mindenképpen nagy eredménynek tekinthető ahova az Egyesület mára eljutott, különösen
annak tükrében, hogy tevékenységét évtizedek óta nagyon változó, sajnálatosan nem mindig
ösztönző és támogató környezetben kell folytatnia.
Világossá szeretnénk tenni, hogy mint minden más hasonló szervezet, az Egyesület sem
működik rendezett anyagi támogatás nélkül, ez adhat stabil alapot a folyamatossághoz.
Belátható ugyanis, hogy nem lehet 3-4 évente feloszlatni egy Egyesületet, szétengedni a
fiatalokat, majd idővel újra indítani aszerint, hogy a támogatók nevében eljárók aktuálisan
éppen hogyan vélekednek a sportról. A társadalmi felelősségvállalás támogatói oldalon nem
eshet áldozatul a személyes szimpátiáknak, ez esetben ugyanis sérül a folytonosság, ami egy
ilyen rendszer alapfeltétele.
A helyi Sportegyesület tekintetében visszatekintve sok-sok évtizedre, az anyagi támogatók
között ritkán voltak fellelhetők magánszemélyek és kisvállalkozók. Sajnos a sport, mint
össztársadalmi érdek a helyi magánszemélyek és kisvállalkozók jelentős részének szempontjai
közé még ma sem épült be.
A város sajátos történelmi múltjából levezethetően mindenkor a Ménesbirtok, az
Önkormányzat, illetve korábban a Cukorgyár adta a támogatások zömét és működtette az
Egyesületet, feltételek nélkül elköteleződve a helyi társadalmi érdekeknek, és értékeknek,
amelyek számtalan területet érintettek a sport mellett is.
Jelen tájékoztatóban bemutatott 2017-2021.-es években a helyi sportfinanszírozás felvállalása
tekintetében a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. társadalmi felelősségvállalása
és hozzáállása kiemelkedően példamutató.A Tao támogatások, valamint a fejlesztési
hányad önereje döntően a társaságtól, vagy közreműködésével érkezett az Egyesülethez.
A működési költségek önerejét az Önkormányzat biztosítja, bízunk abban, hogy ebbéli
együttműködésének szükségességét jelen tájékoztatónk kellően megvilágítja, és szándékaikat
a továbbiakban megerősíti. Ki kell ugyanis jelenteni, hogy ezek nélkül az Egyesület nem
tudna működni. A csatolt kimutatások is arról tanúskodnak, hogy előzőek együttesen tudják
finanszírozni az Egyesület működését. Nem nehéz tehát belátni, hogy különösen a működési
költségek fedezetében egy-egy kimaradó támogatási év akár teljesen megroppanthatja az
Egyesületet működést, semmissé téve az eddigi befektetéseket és akár rövid úton tudja azt
eljuttatni a teljes megszűnéshez is.
Szeretnénk megerősíteni, hogy a fiatalokkal való foglalkozások jól szervezettek, az edzők
szakképzettek, köztük tanárok és más felsőfokú végzettségű sportszakemberek is
megtalálhatók. Mindezt a támogatási tv. is elvárja. Ezt a szülők nagy megelégedettséggel
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veszik, és gyermekeiket örömmel küldik ebbe a közösségbe.Ezen túl külön kiemelést igényel,
hogy a Sportegyesület által használt, a város tulajdonában álló sporttelep évtizedek óta
szenvedte a felújítások elmaradását. A kulturált, mai igényeket kielégítő sportoláshoz,
versenyzéshez pedig fontos a létesítmények megújítása, amelyek nemcsak a versenysport, de
a tömegsport igényeit is szolgálják jelentős érdeklődés mellett (pályák, szociális
létesítmények stb…). Attól sem szabad eltekinteni, hogy ez a sporttelep a város központjában,
különösen szép természeti környezetben található, amelyet fontos lenne megóvni és
fejleszteni.Úgy a működéshez, mint a beruházások és fejlesztések megvalósításához a Tao
támogatási rendszer nyújt kiemelt forrást, amelyhez a törvény által elvárt saját erő igényt kell
biztosítani. Ennek kihasználása mindannyiunk érdeke, hiszen az egyesület által pályázható
támogatásokkal megvalósítható fejlesztések mind a város vagyonát gyarapítják, szépítik
környezetünket, kímélve az Önkormányzat saját forrásait.
Tájékoztatónkban nem kerülhetjük ki és szomorúan említjük, hogy utóbbi időben többször
vetődik fel az elnyert támogatások nagyságának és a versenyzés eredményességének
közvetlen összevetése. Tekintve az Egyesület céljait és szerepét a helyi fiatalok sportéletében,
ez a feszegetés álláspontunk szerint tévút.Nem lehet ugyanis szem elől téveszteni, hogy itt
amatőr sport folyik, és az Egyesület minden igyekezetével azon van, hogy az is maradjon,
annak valós jelentése szerint. Sajnos van rálátásunk környezetünkben arra, hogy az akár
alsóbb osztályú megyei versenyzés is sok helyen elment az „ál amatőr” sport felé. Mi ebből
kimaradunk, de ennek súlyos ára van. A kistérség több egyesülete is hozzánk hasonlóan
szenvedi, hogy akár már az egészen fiatalkorú gyerekeket is elcsábítják a városi „akadémiák”,
vagy felnőtt korosztályú játékosainkat anyagi juttatásokkal veszik rá a távozásra. (lásd:
Végegyháza) Ennek eredménye a játékos állomány rohamos szűkülése szinte valamennyi
korosztályban, a versenysport eredmények romlása. Ez ellen fellépni helyi szinten nem lehet,
komoly összefogás pedig szakmai oldalon nem látható.
És persze a gyerekszám fogyása sem téveszthető szem elől, amelyet az általános iskolában
már látni lehet, és komoly problémát sejtet a jövőre nézve.
Előzőekből eredő gondjaink az elmúlt bajnoki szezonban különösen felerősödtek, nem látjuk
még világosan, hogy akár az utánpótlás, akár a felnőtt csapat jövőbeni indulásának
létszámfeltételeit hogyan tudjuk teljesíteni. Szándékaink szerint akár teljesen új, a
körülményekhez igazodó stratégiát kell felépítenünk.
Mindezek ellenére a Sportegyesület nem kíván letérni arról az útról, amelyet fő céljául tűzött
ki. Ez pedig nem más, mint hogy a fiatalok szabadidejükben kulturált környezetben
sportolhassanak, ne essenek áldozatul a mai kor veszélyeinek. Alakuljanak ki és működjenek
azok a közösségek, ahova a fiatalok szívesen járnak és akár évek múlva, iskoláikat bárhol
végezve is szívesen hazajönnek. Ez nem a pénzről és nem a „helyezésekről” szól, ez egy
szemlélet, ez egy értékrend.
Meggyőződésünk, hogy a helyi közösség társadalmi igényei ma sem állnak messze a
Ménesbirtok alapításkori értékeitől, és ugyanúgy szívesen látják viszont a helyi kulturális,
oktatási-, sport- és egyházi intézmények fejlődését a település érdekében, szolgálva az itt élő
embereket.
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Tisztelettel ehhez
együttműködését.

kérjük

a

támogatóink

további

nagyvonalú

és

felelősségteljes

Köszönetem annak, aki ezt a nyolc oldalt elolvasta, és nagyobb rálátása lett az egyesületi élet
néha rögös napjairól.

Mezőhegyes. 2021.09.05.

Tisztelettel:

Uj Zoltán sk.
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2017-2021 években elnyert Tao támogatások és azok önerejének
felhasználása

eszköz megnevezése

érték összesen (Ft)

nagyobb értékű beruházás, felújítás
 régi öltöző tetőfelújítás

2.383.079

 új öltöző építés

17.684.314

 hátsó füves pálya felújítás

15.601.950

 ÁMK sportcsarnok felújítás

39.291.259

 Ford Transit kisbusz

7.700.000

 Volkswagen kisbusz

12.006.575

 Stiga park pro fűnyíró

4.080.510

 labdafogó háló első pályára

1.493.520

 különböző méretű kapuk hálóval

2.784.984

Kiemelt beruházások és felújítások
összesen

103.026.191

 sportszerek, sportruházat

16.511.947

 mosó-és szárítógép

395.898

kisebb értékű eszközök összesen

16.907.845

Lezárt beszerzések, felújítások
összesen

119.934.036

Folyamatban lévő, Tao támogatást elnyert beruházások
eszköz megnevezése

érték összesen (Ft)
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 faanyagú lelátó építése

10.816.697

 új öltöző víz-és fűtés befejezése

7.884.922

 centerpálya mérkőzés világítás
kiépítés
 sportpálya kerítés, bejárati kapuk
cseréje
Folyamatban lévő beruházások összesen

17.754.600

Tao támogatásból megvalósult és
folyamatban lévő beruházások és
felújítások, eszközbeszerzések
ÖSSZESEN

9.967.962
46.424.181

166.358.217
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7-6/2021.

Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

Az előterjesztés anyaga külön mellékletként csatolva!
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7-7/2021.

Az önkormányzati főépítész tájékoztatása 2020.-2021. évi tevékenységéről, a város
rendezési tervének és a településképi rendelet hatályosulásáról

Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre!
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7-8/2021.
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
____/2021.(___.___.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 132. § (4) bekezdés d) és g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
1. pontjában és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és 132. § (4) bekezdés d) és g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
1. pontjában és 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:”
2. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Szociális alapszolgáltatások igénybevételére irányuló kérelem - az (5) bekezdésben
foglalt kivétellel – a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési
Központja Alapszolgáltatási Központ intézményegységének vezetőjénél is benyújtható.”
3. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az egyes szociális ellátások iránti kérelmekhez az alábbi mellékleteket kell becsatolni:
települési támogatáshoz:)
„ab) a 14. § szerinti támogatás iránti kérelemhez az Alföldvíz Zrt. által kiadott, a rákötést
bizonyító jegyzőkönyv másolatát.”
(a 3. melléklet szerinti kérelmet és igazolást.)
4. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzbeni és természetbeni támogatásról a Polgármesteri Hivatal, a szociális
alapszolgáltatásokról a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
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Művelődési Központja Alapszolgáltatási Központ intézményegységének vezetője az Sztv-ben
foglaltaknak megfelelően nyilvántartást vezet.”
5. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
A pénzbeli ellátások felhasználását a jegyző felkérése alapján a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja Alapszolgáltatási Központjának
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai ellenőrzik. Az ellenőrzés eredményéről
8 napon belül írásban számolnak be a jegyzőnek.”
6. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem állapítható meg ápolási támogatás annak a személynek, aki:)
„b) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, vagy felsőoktatási
intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha
ba) a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát
nem haladja meg,
bb) a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény
igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg,”
7. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Alapszolgáltatási Központjának házi segítségnyújtást végző szakemberei szükség szerint
ellenőrzik, hogy az ápolást végző személy kötelezettségét teljesíti-e.”
8. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 16. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület:)
„b) az (1) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott alapszolgáltatásokat a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja Alapszolgáltatási
Központjának keretein belül biztosítja.”
9. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat az étkeztetést)
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„a) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Alapszolgáltatási Központjánál igénybe vehető étkezéssel, helyben fogyasztással vagy
elvitellel, valamint”
10. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Pszichiátriai beteg a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központja Alapszolgáltatási Központjában abban az esetben veheti igénybe
helyben fogyasztással az étkeztetést, ha állapota alkalmas a közösségi életre.”
11. §
Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Alapszolgáltatási Központjának intézményegység vezetője a jogosult illetve hozzátartozója
kezdeményezésére a 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott szolgáltatást
megszünteti.
(2) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Alapszolgáltatási Központjának intézményegység vezetője az alapszolgáltatást megszünteti
abban az esetben, ha:
a) az étkeztetésért illetve a házi segítségnyújtásért megállapított személyi térítési díjat a
díjfizetésre kötelezett személy felszólítás ellenére sem fizeti meg,
b) a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
Alapszolgáltatási Központjának intézményegység vezetője az ellátás megszüntetéséről,
valamit a megszüntetés ellen tehető panaszról írásban értesíti a jogosultat, illetve
hozzátartozóját.”
12. §
Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
Mezőhegyes, 2021. szeptember hó

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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Az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendelet módosításához
A Békés Megyei Kormányhivatal két szakmai segítségnyújtás keretében észrevételt tett a
egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 7/2015.(II.26.) önkormányzati
rendeletre vonatkozóan.
A rendelet módosítására azért volt szükség, mert a Jszr-rel összhangba kellett hozni a rendelet
bevezető részét, a volt Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megváltozott nevét át kellett
benne vezetni több helyen, továbbá az Alföldvíz Zrt. is a korábbi nevével szerepelt még a
rendeletben egy helyen.
Emellett ki kellett venni az ápolási támogatásra vonatkozó rendelkezések közül a kiskorúakra
vonatkozó szabályokat, mert az ápolási támogatást csak nagykorú személy kaphatja.
Ezen változások átvezetésére készült el jelen rendeletmódosítás.

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi. Szoc. és Ür. Biz.
minősített többség

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)
bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. Jelen
módosításra a Békés Megyei Kormányhivatal felhívása alapján van szükség.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendeletnek nincs számottevő társadalmi hatása, abban
névváltozások átvezetése történik, illetve az ápolási díjra vonatkozó szabályok kerültek
pontosításra, azonban az igénybe vevők köre nem szűkült le az eddigiekhez képest.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest jelentős
eltérést nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést eredményezne.
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7-9/2021.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (__.__) önkormányzati rendelete
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. június 30. napjával beolvadással
megszűnő költségvetési szervének 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.§ és 91.§- ában kapott
felhatalmazás alapján, Mezőhegyes Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a 2021. június 30. napjával beolvadással megszűnő Alapszolgáltatási
Központra.
2. §
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei: Alapszolgáltatási Központ.
II. fejezet
Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerve 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. §
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének Alapszolgáltatási Központja a 2021. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást 36.907.288 forint költségvetési és finanszírozási bevétellel,
36.907.288 forint költségvetési és finanszírozási kiadással, 0 forint helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
4. §
(1) A 3.§-ban jóváhagyott bevételi-kiadási főösszeg forrásonkénti megbontása 3. melléklet szerint.
(2) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ intézménye
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási mérlegét a 3.
mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
5. §
(1) A beruházási kiadások teljesítését 244 934 forint főösszegben, célonkénti részletezését a 4.
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 0 forint főösszegben, feladatonkénti részletezését a 4. mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
6. §
A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az 5. melléklet
szerint hagyja jóvá.
7. §
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Az ellátottak juttatásainak teljesítését 0 forint összeggel a 6. mellékletben foglalt részletezésben
fogadja el.
8. §
A pénzeszközátadások teljesítését 380 174 forint működési célú átadással, a 6. mellékletben foglalt
részletezésben fogadja el.
9. §
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. év június hó 30-i
állapot szerinti vagyonát a 7. mellékletben részletezett, az Alapszolgáltatási Központ mérlegadatai
alapján 1.245.547 forintban állapítja meg.
10. §
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ bevételi és
kiadási előirányzatainak feladatcsoportonkénti részletezését a 8. mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
11. §
(1) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Alapszolgáltatási Központ maradványát
és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(2) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 2021.06.30.
napra vonatkozó maradványa 0 forint, a 9. mellékletben foglalt részletezéssel állapítja meg.
(3) Mezőhegyes Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) számú
rendeletében szereplő maradvány, az e rendeletben nevesített tényleges maradványra módosul,
melynek különbözete 0.
12. §
(1) Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat központi támogatásokkal
kapcsolatos elszámolását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2021. évi általános és céltartalék feladatonkénti felhasználását a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ – teljesített – létszámkeretét a 11. mellékletben
feltüntetettek szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ – teljesített – 2021. évi előirányzat felhasználási
tervét a tényleges teljesítés ismeretében a 12. mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az Alapszolgáltatási Központ több éves kihatással járó feladatait a 13.
mellékletben rögzítettek szerint állapítja meg.
(6) Az Alapszolgáltatási Központ gazdálkodását bemutató tájékoztató adatokat, táblázatokat a 14.
melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet tartalmazza.
13. §
(1) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványt érintő fizetési kötelezettségek
teljesítéséről, figyelemmel kiséréséről.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2021. évi
előirányzatukon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról és a maradvány jóváhagyott
összegéről, az intézményeket a rendelet elfogadását követően 15 napon belül írásban értesíteni köteles.
Záró rendelkezések
14.§
E rendelet a kihirdetése napján reggel 8 órakor lép hatályba.
Mezőhegyes, 2021. szeptember hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ 2021. június 30. napjával beolvadással
megszűnő költségvetési szervének 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásához
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő
negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. A zárszámadásról a Képviselő-testület
rendeletet alkot.
2021. június 30. napjával beolvadással megszűnő Alapszolgáltatási Központ 2021.06.30. napi
pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a
Képviselő-testület elé:
I.
Általános rész
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2021. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2021.évi
költségvetéséről szóló rendeletét. A testület 196/2021. (V.13.) Kt. számú döntése értelmében az
Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerve 2021.06.30. napjával megszűnik, a feladatok átadásra
kerülnek a József Attila Általános Művelődési Központ költségvetési szervébe, tehát beolvadással
szűnik meg.
1. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése
A/ B E V É T E L E K (rendelet 1.,2.,3. számú melléklete)
Az Alapszolgáltatási Központ 2021. június 30. napi költségvetésének bevétele 36.907.288
forint. Az előirányzatok körében végrehajtott zárolások következtében a módosított előirányzat,
valamint a teljesítési adatok megegyeznek.
Az önkormányzat központi működési támogatása 227.649.749 forint összegben 55 %-os
teljesítést mutat a módosított előirányzathoz viszonyítva, az Alapszolgáltatási Központra jutó központi
támogatás 15.175.616 forint, további 6.018.344 forintnyi betervezett központi támogatás már a fogadó
intézményhez kerül át a III. negyedévben.
A működési bevételek (7.373.826 forint) a módosított előirányzathoz viszonyítottan 100 %-ra
teljesültek, a további 5.439.674 forintnyi betervezett működési bevétel már a fogadó intézményhez
kerül át a III. negyedévben.
A finanszírozási bevételek között az előző évi maradvány igénybevétele, az önkormányzati
támogatás jelenik meg 29.533.462 forint összegben. További 21.904.942 forintnyi betervezett
intézménytámogatás már a fogadó intézményhez kerül át a III. negyedévben.
B/ K I A D Á S O K ( rendelet 1.,3.,4.,6. számú melléklete)
Az önkormányzat 2021. június 30. napi költségvetésének kiadása 36.907.288 forintra
teljesült.
A működési kiadások körébe tartozó személyi juttatások és járulék terhei 19.929.025
forintot ölelnek fel. További 20.164.778 forintnyi betervezett személyi juttatás és járulék már a fogadó
intézményhez kerül át a III. negyedévben.
A dologi jellegű kiadások 16.353.155 forintra teljesültek. További 13.321.290 forintnyi
betervezett dologi kiadás már a fogadó intézményhez kerül át a III. negyedévben.
A működési célú pénzeszközátadások 380.174 forint összegűek (megszűnés miatti
pénzeszköz átadás - záró pénzkészlet, munkabér előlegek).
A teljesített működési kiadások összege 36.662.354 forint.
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A fejlesztési kiadások nagyságrendje 244.934 forintot képvisel.
A fejlesztési kiadások összegeit és összetételét a 4. melléklet ismerteti.
II.
1.) A mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
a) A vagyoni és pénzügyi helyzet alakulásának értékelése ( rendelet 7.számú melléklet)
Az önkormányzat befektetett eszköz állománya a teljes vagyonállomány ~ 72,4 %-át jelenti,
melyből az immateriális javak és a tárgyi eszközök ~ 100 %-os részarányt képviselnek.
A forgóeszközökkel az intézmény nem rendelkezik.
A pénzeszközök állománya 0 forint növekedett, a záró pénzkészlete átadásra került a fogadó
intézménynek.
A követelések nagyságrendje 343.334 forint (munkabér előleg). A követelés állomány értéke a
teljes vagyonállomány ~ 27,6 %-a.
Az önkormányzat vagyonállományában a forrás oldalon, a saját tőke ~ 72,4 % -os arányt
képvisel. Az arányszám azt mutatja, hogy a vagyonállományt ~ 72,4 %-ban saját tőke biztosítja.
Értéke 902.213 forint.
A kötelezettségek aránya ~ 27,6 %-os, értéke 343.334 forint.
Az Alapszolgáltatási Központ vagyona 2021. évben 868.832 forinttal csökkent az előző év
adataihoz mérten. A vagyonállomány ~ 40,09 %-kal csökkent.
2.) Pénzügyi helyzet értékelése
2021. évben az Alapszolgáltatási Központ gazdálkodását nem nehezítették az előző évekhez
hasonló mértékű likviditási gondok, a megszűnése napjáig beérkező számlák kiegyenlítésre kerültek, a
szerződések újra kötése folyamatos.
Az Alapszolgáltatási Központ pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 678.589
forint volt. A 2021.évi bevételek elszámolása és a kiadások teljesítése után 2021. június 30-án a záró
pénzkészlet 36.840 forint, mely a fogadó intézmény részére átutalásra került.

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva
csop.vez.
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
minősített többség
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pénzügyi

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (3) bekezdése értelmében a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ beolvadással szűnt meg – a Mezőhegyesi József
Attila Általános Művelődési Központba - azért, mert a költségvetési szerv által ellátott
feladatokat a beolvadást követően gazdaságosabban lehet elvégezni, a működését így lehetett
racionalizálni. A 11.§-ban foglaltak szerint záró feladatok elvégzését követően záró
beszámoló készül, melyet szükséges rendeleti formában (zárszámadási rendeletben) a
képviselő-testületnek is elfogadni. Az évközi beszámoló 2021.06.30. nappal készült el, ez
pont az első félévvel egyezik meg.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: Elenyésző. Az Alapszolgáltatási Központ, mint intézmény
megszűnése okán a korábbi intézményvezető intézményegység-vezető lett, munkáltatója a
polgármester helyett az ÁMK intézményvezetője lett, ahogy a központ valamennyi
dolgozójának munkáltatója is ő lett a korábbi intézményvezető helyett. Tehát a korábbi
intézményből intézményegység lett, a 10 fős intézményegység munkáltatója lett más, egyéb
körülmény nem változott.
b) Gazdasági hatása: Jelentős, mert a zárszámadási rendeletből állapítható meg, hogy a
beolvadt intézmény 2021. június 30.-áig hogyan gazdálkodott.
c) Költségvetési hatásai: a rendelet a megszűnt intézmény 2021. első félévi költségvetésének
végrehajtásáról szól, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét módosítja.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek. Az intézmény beolvadása már lezajlott, a megszűnő intézmény okán
valamelyest csökkenek a jövőben az adminisztratív terhek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést eredményezne tekintettel arra, hogy a zárszámadási rendelet
megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján.

A rendelet melléklete külön mellékletként csatolva!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
7-10/2021.
ELŐTERJESZTÉS
Belvízvédelmi terv felülvizsgálata
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város belvízvédelmi terve 2016. évben készült, amit a 232/1996. (XII. 26.)
Korm. rendelet értelmében a szakmai irányító hatóság, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság Szeged, jóváhagyott.
A vonatkozó szabályozás értelmében a tervet minden évben aktualizálni kell, melyet
rendszeresen megteszünk és azt a Képviselő-Testület elfogadja.
Ezek az aktualizálások általában a műszaki és a személyi állomány változásából adódnak.
Természetesen a Képviselő-testület által jóváhagyott módosításokról tájékoztatjuk a
szakmai irányító hatóságot is.
A vizkárelhárítási terv érvényesülését és abban szereplő folyamatokat éves szinten több
alkalommal is ellenőrzi az irányító hatóság és a katasztrófavédelem is, melyről jegyzőkönyv
készül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a belvízvédelmi terv felülvizsgálatát és a terv
aktualizálását határozattal fogadja el.
A belvízvédelmi terv hatalmas mérete miatt az ülés előtt papír alapon megtekinthető.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
____/2021. (IX.29.) 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
Mezőhegyes, 2021. szeptember 15.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
7-11/2021.
ELŐTERJESZTÉS
A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok felülvizsgálata III.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 478/2020. (XI.3) Korm. rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet időtartama alatt (2020. november 4. és 2021. június 15. között) a polgármester
gyakorolta a képviselő-testület és bizottságai minden hatáskörét, így a polgármester hozott határozatot
és alkotott rendeletet.
A meghozott határozatokról és a megalkotott rendeletekről – azok előterjesztéseivel és tervezeteivel
együtt - folyamatosan tájékoztattuk a Képviselő-testületet és a bizottsági tagokat is, elektronikus úton.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) értelmében a
képviselő-testület a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntéseket bármikor
felülvizsgálhatja: hatályon kívül helyezheti, megváltoztathatja vagy változatlanul hagyhatja őket. A
rendeletek esetén is indokolt e szabály alkalmazása.
A képviselő-testület hatáskörében hozott polgármesteri határozatokat és rendeleteket már
felülvizsgálta és jóváhagyta a testület 2021. június 24.-ei ülésén.
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság helyett hozott polgármesteri határozatokat 2021.
augusztus 4.-ei ülésén hagyta jóvá a testület, miután a bizottság is felülvizsgálta azokat és javasolta
azok jóváhagyását.
Az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság helyett hozott polgármesteri
határozatokat is először a bizottságnak kell felülvizsgálni, melyre most van először lehetőségük,
tekintettel arra, hogy a bizottságnak a veszélyhelyzet megszűnése óta csak egy sürgősen
összehívott rendkívüli ülése volt. A bizottságot követően hagyja jóvá azokat a képviselő-testület.
Mivel jelen képviselő-testületi ülés előtt előre tudhatóan ülésezik az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság, így a bizottság felül tudja vizsgálni a bizottság hatáskörében
hozott polgármesteri határozatokat.
A bizottság véleményét követően dönthet a testület ezen határozatok felülvizsgálatáról.
Jelen előterjesztés mellékleteként csatoljuk az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság helyett a polgármester által hozott határozatokat (11 db), de azok folyamatában is
megküldésre kerültek előterjesztésükkel együtt mind a Képviselő-testület és annak bizottságai, mind a
Békés Megyei Kormányhivatal részére.
Az alább közölt határozatok sorszámai közötti, lent nem szereplő sorszámokon a képviselő-testület
vagy a másik bizottság helyett hozott polgármesteri határozatok szerepelnek.
Határozatok:
1) 220/2020. (XII.14.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
rendezvénykeretének átcsoportosítása
2) 241/2020. (XII.17.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
rendezvénykeretének átcsoportosítása II.
3) 176/2021. (IV.23.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
4) 177/2021. (IV.23.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása II.
5) 185/2021. (V.3.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
6) 213/2021. (V.19.) Kt. sz. határozat - ”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére pályázat kiírása
2021. év
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7) 222/2021. (V.20.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
8) 223/2021. (V.20.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
9) 240/2021. (VI.8.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
10) 241/2021. (VI.8.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
11) 242/2021. (VI.8.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
Valamennyi polgármesteri határozatnak a helyben hagyását kérem a bizottságtól, majd a testülettől is.
Ennek érdekében kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2021. (IX.29.) kt. számú határozat
A veszélyhelyzet során a polgármester által meghozott határozatok felülvizsgálata III.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott – az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és
Sport Bizottság javaslatának kikérése után -, hogy helyben hagyja a 478/2020. (XI.3) Korm.
rendelettel majd a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt (2020.
november 4. és 2021. június 15. között) a polgármester által az Oktatási, Közművelődési, Turisztikai
és Sport Bizottság helyett hozott alábbi határozatokat:
Határozatok:
1) 220/2020. (XII.14.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
rendezvénykeretének átcsoportosítása
2) 241/2020. (XII.17.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
rendezvénykeretének átcsoportosítása II.
3) 176/2021. (IV.23.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
4) 177/2021. (IV.23.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása II.
5) 185/2021. (V.3.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
6) 213/2021. (V.19.) Kt. sz. határozat - ”Iskolánk Büszkesége” cím elnyerésére pályázat kiírása
2021. év
7) 222/2021. (V.20.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
8) 223/2021. (V.20.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
9) 240/2021. (VI.8.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
10) 241/2021. (VI.8.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
11) 242/2021. (VI.8.) kt. számú határozat - Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
rendezvénykeretének terhére támogatás nyújtása
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2021. szeptember 20.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Okt., Közműv., T. és S. Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

7-12/2021.
ELŐTERJESZTÉS
Csordás Attila kőműves kinevezése
Tisztelt Képviselő-testület!
Két fő fog nyugdíjba vonulni jövő év elején a karbantartó részlegről. Csordás Attila önként
jelentkezett kőművesként az önkormányzathoz, mely pont hasonló munkaterület, mint a két
nyugdíjba vonuló dolgozónk feladata. Félő, hogy ha most nem vesszük fel az önként
jelentkező kőművest, akkor mire jövő év elején megkezdi a két fő a felmentési idejét, addigra
nem lesz kit felvenni a helyükre.
Rendkívül nagy szükség lenne ilyen végzettségű szakemberre, hiszen a karbantartó részleg
igen leterhelt. A helyzet romlani fog a két nyugdíjba vonuló dolgozóval, és új, a helyükre
alkalmas szakember híján még inkább.
Az önkormányzatnál önként jelentkezett Csordás Attila (szül: Mezőhegyes 1979.01.02.,
an: Hevesi Katalin) Mezőhegyes, Rákóczi utca 17. szám alatti lakos, aki jelenleg Apátfalván
él. Kőműves végzettséggel rendelkezik, és jelenleg munkanélküli. Egyidejűleg benyújtotta a
végzettségét és korábbi munkaviszonyait igazoló dokumentumokat. A kinevezéshez
szükséges hatósági erkölcsi bizonyítványt megkérte.
Az új álláshely foglalkoztatásának anyagi fedezetét nem terveztük be az önkormányzat
2021. évi költségvetésébe, annak módosítására lesz szükség a testület pozitív döntése esetén.
A közalkalmazottak – illetve a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó közalkalmazottak – jogállásáról és kinevezéséről az 1992. évi XXXIII.
törvény és a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezik.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (2) bekezdés b)
pontja értelmében a jelen előterjesztésben foglalt álláshely pályáztatás nélkül betölthető.
A 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A § (1)-(3) bekezdései alapján a kinevezésben
legalább három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A kinevezésben három hónapot
meghaladó próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónap lehet.
Csordás Attila teljes munkaidős közalkalmazotti illetménye végzettsége és korábbi
munkaviszonyai alapján, tekintettel a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésére, bruttó 219.000.-Ft/hó. Kinevezésére 2021. október 1.-jei hatállyal kerülhet sor,
egyelőre határozott időre, kőműves munkakörben. A határozott idő vége az első nyugdíjba
vonuló dolgozónk felmentési idejének kezdete lenne, 2022. április 10. Azután dönthet majd a
testület Csordás Attila határozatlan idejű kinevezéséről.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek Csordás Attila kinevezését határozott időre,
feladat ellátására, kőművesnek. Ennek megfelelően kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy
az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
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Határozati javaslat
___/2021. (IX.29.) Kt. sz. határozat
Csordás Attila kőműves kinevezése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott
szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél elnevezésű 77/1993. (V.12.)
Korm. rendelet alapján kinevezi Csordás Attila (szül: Mezőhegyes 1979.01.02., an: Hevesi
Katalin) Mezőhegyes, Rákóczi utca 17. szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az
önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára és kormányzati
funkciójára (013340) kőműves munkakörbe, 2021. október 1.-jétől határozott időre, 2022.
április 10.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum
megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően bruttó
219.000.-Ft/hó összegben állapítja meg, a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a kinevezési okirat elkészítéséről.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: A kinevezésre: 2021. október 5.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 20.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

88

Dr. Szabados Éva aljegyző
minősített többség

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
7-13/2021.
ELŐTERJESZTÉS
Pintér Gábor további megbízása a Városi Havilap referensének
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület 2020. július 17.-én döntött arról, hogy megbízza Pintér Gábort (anyja
neve: Suba Erzsébet, született Orosházán, 1988. szeptember 06-án, lakóhelye: 5820
Mezőhegyes, Gluzek Gyula lakótelep A. lph. 4. em. 13. a.; tartózkodási helye: 5940
Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 22/B.) a 2020. augusztus 1.-jétől megújítandó Városi Havilap
és az ahhoz kapcsolódó elektronikus felületek napi szinten történő szerkesztése, moderálása,
valamint a városi újság szerkesztése, a fontosabb városi rendezvényekről, eseményekről
történő tudósítás, fotózás ellátásával havi bruttó 50.000,-Ft (azaz: ötvenezer forint) díjazásért,
egyelőre 2020. augusztus 1.-jétől 2020. december 31.-éig terjedő időtartamra. A polgármester
7/2021. (I.11.) Kt. sz. határozatával 2021. január 1.-jétől 2021. február 28.-áig terjedő
időtartamra, majd 116/2021. (III.1.) Kt. sz. határozatával 2021. május 31.-éig, utolsó ízben
226/2021. (V.31.) Kt. sz. határozatával 2021. szeptember 30.-áig meghosszabbította a
megbízását.
Munkáját mindvégig megfelelően végezte és a feladat ellátására továbbra is szükség van,
azonban felmerült, hogy a Mezőhegyesi József Attila ÁMK is el tudná látni a feladatot,
Dobos Ferenc informatikus személyében, aki korábban is végezte már ezt a munkát.
Ezért kérem a testületet, hogy döntsön arról, hogy vagy meghosszabbítja Pintér Gábor
megbízását a költségvetési év végéig (2021. december 31.-éig, mert addig van betervezve ez
az összeg a költségvetésbe), vagy nem hosszabbítja meg a szerződését, és a továbbiakban az
ÁMK (Dobos Ferenc közalkalmazott) feladatát képezze a Városi Havilap és az ahhoz
kapcsolódó elektronikus felületek napi szinten történő szerkesztése, moderálása, valamint a
városi újság szerkesztése, a fontosabb városi rendezvényekről, eseményekről történő
tudósítás, fotózás ellátása.
Kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok valamelyikét emelje
határozattá:
A)
Határozati javaslat
____/2021. (IX.29.) Kt. számú határozat
Pintér Gábor további megbízása a Városi Havilap referensének
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. augusztus 1.-jétől
megújított Városi Havilap és az ahhoz kapcsolódó elektronikus felületek napi szinten történő
szerkesztése, moderálása, valamint a városi újság szerkesztése, a fontosabb városi
rendezvényekről, eseményekről történő tudósítás, fotózás ellátására meghosszabbítja Pintér
Gábor (anyja neve: Suba Erzsébet, született Orosházán, 1988. szeptember 06-án, lakóhelye:
5820 Mezőhegyes, Gluzek Gyula lakótelep A. lph. 4. em. 13. a.; tartózkodási helye: 5940
Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 22/B.) megbízását havi bruttó 50.000,-Ft (azaz: ötvenezer
forint) díjazásért, 2021. október 1.-jétől 2021. december 31.-éig terjedő időtartamra. A
szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
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A megbízási díj forrása az önkormányzat 2021. évi költségvetésének személyi juttatások
előirányzata, az összeg betervezésre került a költségvetésbe.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízottal kötött megbízási szerződést a fentiek szerint
módosítsa.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2021. október 1.
B) Határozati javaslat
____/2021. (IX.29.) Kt. számú határozat
A Városi Havilap referensi feladatának további ellátása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. augusztus 1.-jétől
megújított Városi Havilap és az ahhoz kapcsolódó elektronikus felületek napi szinten történő
szerkesztése, moderálása, valamint a városi újság szerkesztése, a fontosabb városi
rendezvényekről, eseményekről történő tudósítás, fotózás ellátására 2021. október 1.-jétől
nem hosszabbítja meg Pintér Gábor (anyja neve: Suba Erzsébet, született Orosházán, 1988.
szeptember 06-án, lakóhelye: 5820 Mezőhegyes, Gluzek Gyula lakótelep A. lph. 4. em. 13.
a.; tartózkodási helye: 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 22/B.) megbízását havi bruttó
50.000,-Ft (azaz: ötvenezer forint) díjazásért, tekintettel arra, hogy a feladatot a Mezőhegyesi
József Attila ÁMK is el tudja látni.
A feladatot 2021. október 1.-jétől a Mezőhegyesi József Attila ÁMK, azon belül Dobos
Ferenc közalkalmazott látja el.
Felkéri a polgármestert, hogy a gondoskodjon a Pintér Gáborral kötött megbízási szerződés
megszüntetéséről, és tájékoztassa a feladat jövőbeni ellátásáról - a szükséges intézkedések
megtétele érdekében - az ÁMK intézményvezetőjét, Verébné Sulyok Évát.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2021. október 1.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 20.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam,
törvényességi
megfelel:
Tárgyalta:

Dr. Szabados Éva aljegyző
szempontból Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.,
Oktatási, Közműv., Tur. és
Sport Biz.
egyszerű többség

Szükséges szavazat:
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

7-14/2021.
ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Megkeresett Vetró Sándor, a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség elnöke azzal a
kéréssel, hogy a képviselő-testület támogassa a szervezetük működését.
Előadta, hogy csatlakoztak az OSZP Határvédelmi Tagozatához, tagjaik információk
szerzésére, pontosítására, személyek, járművek, tereptárgyak, terepszakaszok figyelésére
végeztek megfigyelő szolgálatot, illetve határőr-polgárőr közös szolgálatot teljesítettek. A
működési területükön tapasztalt közterületi jogsértések visszaszorítása, megelőzése érdekében
a közterületeken, forgalmas, nyilvános helyeken végzett önálló és közös járőrszolgálatok
hozzájárultak a lakosság biztonságérzetének növeléséhez, a bűnmegelőzési feladatok
hatékony ellátásához.
Ehhez a tevékenységhez kérik a testület támogatását, 2021. évre vonatkozóan, 300.000,-Ft
összegben. A támogatást a szolgálati gépjármű fenntartási, javítási és karbantartási
költségeihez, új formaruhák beszerzéséhez, szolgálati kellékek biztosításához kérik.
Emellett kérik, hogy amennyiben van üresen álló önkormányzati helyiség, amelyet a
polgárőrség számára állandó ügyeleti helyiségként biztosítani tudnánk, mely rendelkezik
áram, víz, fűtési lehetőséggel, azt bocsássuk rendelkezésükre, akár a két polgárőr szervezet
közös helyiségeként, és az ügyeleti napokat elosztanák egymás között.
A szervezet megfelelő hozzáállással látja el a munkáját, és igyekszik eleget tenni valamennyi
önkormányzati felkérésnek a városi rendezvényeken, ezért javaslom az anyagi hozzájárulás
biztosítását, 300.000,-Ft összegben.
Ennek megfelelően kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és
az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2021. (IX.29.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 300.000,-Ft (azaz:
háromszázezer forint) támogatásban részesíti a Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrséget
(Mezőhegyes, Battonyai út 2.) 2021. évre vonatkozóan, a szolgálati gépjármű fenntartási,
javítási és karbantartási költségeihez, új formaruhák beszerzéséhez, szolgálati kellékek
biztosításához.
A támogatás fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete
terhére biztosítja.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 53. §-a értelmében kötelezi a szervezetet arra,
hogy a nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról 2021. december 31. napjáig
számoljon el. Felhívja figyelmüket arra, hogy a támogatás jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli őket.
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A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén azt a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt
mértékben kötelesek visszafizetni.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: az értesítésre: 2021. október 10.
Mezőhegyes, 2021. szeptember 21.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség

7-15/2021.
Az átalakult Mezőhegyesi József Attila ÁMK SZMSZ-ének és szabályzatainak
jóváhagyása

Az előterjesztés anyaga 9 mellékletben csatolva!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

7-16/2021.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes három útöblözet építési engedéllyel rendelkező belterületi útjai kiviteli
terveinek és pályázati anyagának elkészítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 88/2018. (II. 28.) Kt. sz. határozatával, majd a
feladatot kiegészítve a 47/2019. (II. 27.) Kt. sz. határozatával beszerzési eljárás lefolytatása
után döntött a város három utcacsoportot (útöblözetet) érintő területén útalappal rendelkező
belterületi utak aszfaltburkolatú lezárására vonatkozó építési engedélyezési tervek
elkészítéséről.
Az engedélyezési tervek elkészületek, megkértük a három utcacsoport kilenc érintett utcájára
az építési engedélyeket, amelyek jelenleg még további 3 évig érvényesek. Az elkészült
költségbecslések alapján - 2019 évi árakon – a kilenc utca aszfaltozása br.217,3 millió
forintba került volna úgy, hogy nem ismertük az előírt közműkiváltások (vízvezeték
rekonstrukció és hírközlési hálózat kiváltás/bevédés) pontos összegét. A reális költségek
ismeretéhez kiviteli tervek szükségesek az aktuális árakon elkészített tételes
költségvetésekkel.
A 2021. szeptember 08-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen felhatalmazást kaptunk arra,
hogy a mostani uniós ciklus TOP Plusz pályázati előkészítési feladatai keretében kérjünk
árajánlatokat minden olyan belterületi út kiviteli terveinek elkészítésére, amely nem
rendelkezik aszfaltburkolattal.
Az ajánlatkérés egyik része vonatkozott az építési engedéllyel rendelkező kilenc utca
kiviteli terveinek és tételes költségvetéseinek elkészítésére úgy, hogy abban szerepeljenek
az előírt közműkiváltások tervei, költségei is. Erre a korábbi terveket elkészítő KÖVIMET
Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság u. 8. I/2.) nettó 1.800.000-Ft + 486.000-Ft ÁFA (27%) =
br.2.286.000-Ft árajánlatot adott.
Az ajánlatkérés másik része a további tizenkét, útalappal rendelkező aszfaltburkolat
nélküli utcára vonatkozott. Ezekre építési engedélyezési terveket, csapadékvíz elvezetési
terveket, vízvezeték rekonstrukciós és hírközlési kiváltási/bevédési terveket kell készíteni,
illetve el kell készíteni a kiviteli terveket és tételes költségvetéseket is. A tervező cég a 12
utcára nettó 7.100.000-Ft + 1.917.000-Ft ÁFA (27%) = br.9.017.000-Ft árajánlatot adott.
Javaslom, hogy a 2021. évi költségvetési többletbevételek terhére készíttessük el az
építési engedéllyel rendelkező három útöblözet kilenc utcájára vonatkozó kiviteli
terveket annak érdekében, hogy reális pályázatot tudjunk készíteni a TOP Plusz pályázati
források keretében. Amennyiben sikeresen pályázunk legalább a kilenc utca aszfaltozásának
egy részére, a tervezési költségek jelentős része elszámolható lesz, megtérül az Önkormányzat
számára.
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A többi tizenkét utca tekintetében olyan mértékű lenne az engedélyezési és kiviteli tervek
előfinanszírozása, amely jelentősen megterhelné a rendelkezésre álló költségvetési
többletbevételeinket, csökkentené az egyéb pályázati célok előkészítési feladatira szánt
forrásokat. Mivel ennyi utca aszfaltozására biztosan nem lesz pályázati lehetőség, ezért a
költségek utólagos megtérülése sem reális cél a pályázati forrásokból. Ezért javaslom, hogy a
tizenkét utca tervezését jelen körülmények között ne rendeljük meg.
Amennyiben lesznek a TOP Plusz pályázaton kívül egyéb pályázati lehetőségek, úgy
Képviselő-testületi döntés alapján elkészíttethetjük a szükséges terveket, amelyek költségei
majd elszámolhatóak lesznek az akkori pályázatban.
Az elkészülő – kilenc utcára vonatkozó – kiviteli tervek és tételes költségvetések birtokában
beadhatóvá válik a várhatóan október végén-november elején megnyíló TOP Plusz pályázati
felületen az aszfaltozásai pályázatunk. Amint azt a rendkívüli képviselő-testületi ülésen is
ismertettük, a TOP Plusz pályázat keretében az előzetes keretszámok alapján nem tudjuk még
az építési engedéllyel rendelkező három útöblözet kilenc utcájának aszfaltozását sem a siker
reményével megpályázni. A rendkívüli ülésen elhangzott észrevételek alapján javasoljuk,
hogy az előzetes költségek ismeretében azokra az öblözetekre készítsük elő a pályázatot,
amelyek a legtöbb lakást és lakót érintenek.
Ez a két öblözet a József Attila u. - Ruisz Gyula u. (tervszám: UT469-1/2018) 573,08 m
hosszan, 43 lakóépületet, 72 lakót érintve és az Akácfa u. – Pacsirta u. – Orgona u.
(tervszám: UT469-3/2018) 635,12 m hosszan, 42 lakóépületet és 96 főt érintve (összesen 85
lakóépület, 168 lakó). A két öblözet öt utcájának 2019. évi becsült aszfaltozási költsége
(br.112.331.009-Ft), amely a közműkiváltások és aktualizált költségvetés ismeretében
jelentősen nőni fog, de közelítheti az előzetes keretszámokat.
A harmadik öblözet Árpád u. – Alkotmány u. – Váczi Mihály u. – Lehár F. utca 65
lakóépületet, 114 lakót érint, 2019. évi költségbecslése br.104.938.297-Ft. Amennyiben
lehetőség lesz további pályázat benyújtására, az elkészülő kivitelei tervekre alapozva külön
előterjesztés fogunk készíteni.
Kérem, hogy az előterjesztésben foglalt javaslatokat két határozattal fogadja el a Képviselőtestület.
I.
Határozati javaslat
…/2021. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes három útöblözet építési engedéllyel rendelkező belterületi útjai kiviteli
terveinek elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP Plusz pályázati lehetőségek
keretében, a belterületi útjai aszfaltburkolatú lezárására vonatkozó feladatok előkészítése
érdekében Mezőhegyes három útöblözetének kilenc, építési engedéllyel rendelkező útjára
kiviteli terveket kell készíteni.
Az érintett utcák a József Attila u. - Ruisz Gyula u. (tervszám: UT469-1/2018), az Árpád u. –
Alkotmány u. – Váczi Mihály u. – Lehár F. utca (tervszám: UT469-2/2018) és az Akácfa u. –
Pacsirta u. – Orgona u. (tervszám: UT469-3/2018).
A kiviteli tervek elkészítésére a korábbi beszerzési eljárás során kiválasztott KÖVIMET
Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) kéri fel az
árajánlatában szereplő részletezett tartalommal mindösszesen br.2.286.000-Ft vállalási díjért.
A kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetése
adóbevételi többletének terhére biztosítja.
Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
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Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
II.
Határozati javaslat
…/2021. (IX. 29.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes útalappal rendelkező belterületi útjainak aszfaltburkolatú lezárására
vonatkozó pályázati anyag elkészítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP Plusz pályázati lehetőségek kihasználása
érdekében dönt az útalappal rendelkező belterületi utak aszfaltburkolatú lezárására vonatkozó
pályázati anyag elkészítéséről.
A pályázati anyagot a kiviteli tervek birtokában Mezőhegyes két útöblözetének öt, építési
engedéllyel rendelkező belterületi útjára kell elkészíteni. Az érintett utcák a József Attila u. Ruisz Gyula u. (tervszám: UT469-1/2018) és az Akácfa u. – Pacsirta u. – Orgona u.
(tervszám: UT469-3/2018).
A pályázati anyag elkészítése érdekében beszerzési eljárás alapján pályázatíró céget kell
kiválasztani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatírásra a legkedvezőbb ajánlatot
adó céggel kössön vállalkozási szerződés.
A pályázati anyag elkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetése
adóbevételi többletének terhére biztosítja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Pap István Tibor
polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

7-17/2021.
ELŐTERJESZTÉS
A 2021. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról V.
Tisztelt Képviselő-testület!
Lakossági járdaépítési akció meghirdetésére került sor a Városi havilapban. Az akció
keretében lehetőség nyílt arra, hogy a magántulajdonú ingatlanok előtti közterületi járdákat a
lakók saját munkaerejükkel, de az önkormányzat által biztosított építőanyagból felújítsák.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében bruttó 1.500.000.- Ft-ot
biztosított járdaépítésre.
A 184/2021.(V.3.) Kt. számú határozatában négy igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán 91
m2 járda épülhetett meg július 31.-ig, 242.970.- Ft bekerülési költséggel.
A 208/2021.(V.17.) Kt. számú határozatában további hét igénylést hagyott jóvá, mely
kapcsán 139 m2 járda épülhetett meg augusztus 31.-ig, 400.125.- Ft bekerülési költséggel.
A 268/2021.(VI.24.) Kt. számú határozatában további tizenegy igénylést hagyott jóvá, mely
kapcsán 203 m2 járda épülhetett meg augusztus 31.-ig, 553.125.- Ft bekerülési költséggel.
A 290/2021.(VIII.12.) Kt. számú határozatában további kettő igénylést hagyott jóvá, mely
kapcsán 40 m2 járda épülhet meg október 31.-ig, 108.000.- Ft bekerülési költséggel.
Jelen előterjesztés készítéséig további 6 igénylés érkezett be, amely újabb 90 m 2 járda
újjáépítését teszi lehetővé, 253.500.- Ft értékben.
A helyszíni szemlék és mérések alapján az újjáépítés minden esetben indokolt, ezért
javasoljuk a szükséges építőanyagoknak a kérelmező lakosság részére való biztosítását.
A fentiek alapján javaslom, hogy az alább felsorolt lakosoknak az építőanyagot biztosítsuk és
az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testület emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2021. (IX.29.) Kt. számú határozat
A 2021. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról V.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció
keretében az alábbi lakosoknak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanjuk előtti
közterületi járda felújításához:
- Major János, Rózsa utca 39. – 5,5 q cement, 4,0 m3 homokos kavics;
- Nagyné Bertók Lídia, II József körút 76. – 9,0 q cement, 6,5 m3 homokos kavics
- Tóth Erzsébet, 21-es major 17-es házsor. – 4,5 q cement, 3,0 m3 homokos kavics;
- Elek József, 21-es major 17-es házsor. – 3,5 q cement, 2,5 m3 homokos kavics;
- Király Imre, 21-es major 17-es házsor. – 3,5 q cement, 2,5 m3 homokos kavics;
- Bali István, 21-es major 17-es házsor. – 3,0 q cement, 2,0 m3 homokos kavics;
A kérelmezők az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosultak és kötelesek felhasználni, és
kötelesek az elkészült szakaszt legkésőbb 2021.11.30.-ig átadni a forgalomnak.
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Felkéri Karancsi Norbert műszaki ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőket, és
ellenőrizze a járdafelújítások határidőre történő teljesítését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőhegyes, 2021. szeptember 22.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karancsi Norbert műszaki ügyintéző
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség

98

