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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2021.
MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2021. december 8.-án 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) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Boros István és Csete András tanyagondnokok beszámolója
2) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2020. év
3) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciója
4) A Képviselő-testület 2022. I. félévi munkaterve
5) A DAREH Bázis Zrt. tájékoztatója a települési kommunális és szelektív
hulladékszállítás jelenlegi helyzetéről
6) A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről
7) Pintér Gábor további megbízása a Városi Havilap referensének
8) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI.25.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
9) A 2021. évi ÁSZ ellenőrzésre tett intézkedési terv
10) A polgármesteri tisztség főállásban való ellátása
11) A 2021. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról VII.
12) Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (később
kerül kiküldésre)
13) Mezőhegyes TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat
projektelőkészítési feladatainak ellátását végző vállalkozás beszerzése (később kerül
kiküldésre/kiosztásra)
14) Mezőhegyes TOP-Plusz-2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése” pályázat projektelőkészítési feladatainak ellátását végző vállalkozás
beszerzése (később kerül kiküldésre/kiosztásra)
15) Mezőhegyes TOP-Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése” pályázat projektelőkészítési feladatainak ellátását végző
vállalkozás beszerzése (később kerül kiküldésre/kiosztásra)
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadói: Pap István Tibor polgármester és Hanczik Tibor, Boros
István, Csete András tanyagondnokok
A napirend 2)-4) 7) 8) 10)-15) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
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A napirend 5) témájának előadója: Lengyel Zsolt András, a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás elnöke
A napirend 6) témájának előadója: Fekete Istvánné szakmai tanácsadó
A napirend 9) témájának előadója: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 1) 7) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 2)-6) 8) 9) 10)-15) témáit
Mezőhegyes, 2021. december 3.
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. december 7. napján 1330 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2021. december 8.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása

A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
 Települési támogatás iránti kérelmek

Mezőhegyes, 2021. december 3.
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. december 8. napján 1330 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2021. december 8.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium kérelme – támogatás
az adventi ünnepekre
Mezőhegyes, 2021. december 3.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2021.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról

357/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozat: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy jutalomban kívánja részesíteni az önkormányzat dolgozóit
(köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak), a
dolgozók 2021. október havi bérének 50%-a mértékében, azzal a kitétellel, hogy aki az
idei évben került alkalmazásra az önkormányzatnál, az a fenti összeg egy évre vetített
időtartamához mérten annak időarányos részével kerül jutalmazásra, az alábbi
végösszegek szerint:

PH
ÖNK
ÁMK

Bruttó bér
3
000
2
778
6
950

Járulék
996

Összesen
4
380
422
3
738
1
058
7
127
15
245
619

380
728
961
826
177

Összesen

615
151
885
652

A kiadás fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felkérte a pénzügyi csoportvezetőt, hogy gondoskodjon a jutalom mihamarabbi
számfejtéséről aszerint, hogy az még az idei költségvetést terhelje.
Határozat végrehajtása: A jutalom számfejtése megtörtént, azt valamennyi önkormányzati
dolgozó megkapta 2021. november 29.-én hétfőn.
361/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozat: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésébe Mezőhegyes Városi
Önkormányzat képviselőjeként Hegedűs Béla Tibor képviselőt is delegálja, a
polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetére. Felkérte a jegyzőt,
hogy értesítse a DAREH Önkormányzati Társulást az újonnan delegált tag személyéről.
Határozat végrehajtása: A DAREH Önkormányzati Társulást értesítettük az új delegált tag
személyéről.
Mezőhegyes, 2021. december 3.

Pap István Tibor
polgármester
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13-1/2021.
Beszámoló a 2021 évben végzett tanyagondnoki munkáról
Hanczik Tibor, III. számú körzet
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbiakban szeretném ismertetni nagyvonalakban az elmúlt időszakban végzett
munkámat, természetesen a teljesség igénye nélkül. Az elmúlt évre és még nem tudni hány
évre fogja rá vetni árnyékát a koronavírus. Jelenleg én is a lábadozás időszakát töltöm, míg
ezekkel a sorokkal küzdök. Nekem szerencsére a legnagyobb gondom, hogy nem érzem a
pálinka ízét, illatát, ami nagyon remélem csak átmeneti állapot! Mivel tudom, hogy önök
figyelemmel kísérik a munkánkat ezért nem könnyű újat mondani, ezért igyekszem a szakmai
programunk, és munkaköri leírásomhoz fűzve közölni mondandómat.
A területemhez négy major tartozik: 21-es major /Kamaráspuszta/
28-as major/Újmezőhegyes/
39-es major/Árokospuszta/
Kendergyár.
Mivel ez a 12. beszámolóm. Összevetettem a beszámolóimat és látható, hogy a lakosság
létszáma drasztikusan csökkent. Ez leginkább a kendergyárnál érződik, ahol még pár
beszámolómmal ez előtt is 12 család élt, míg jelenleg 6 család él. Itt szeretném meg említeni
és fejet hajtani a járvány talán első mezőhegyesi áldozata előtt, aki még kora tavasszal
távozott ebből a majorból.
A majorok lakosságának a száma a mai napon: 21-es major: 180 fő
28-as major: 50 fő
39-es major: 26 fő
Kendergyár: 9 fő
A területen sok egyedülálló él, sőt van 2 fő, aki nem rendelkezik semmilyen jövedelemmel,
ők külön figyelmet követelnek, nem kevésbé az idősek, akiknek a mentális gondozása is
fontos feladat. A majorokban elég nagy a ki- és beköltözések száma, ezért mivel két hete
táppénzen vagyok, lehet, hogy az adatok nem is helyt állóak, ha jobban bele gondolok. És
most lássuk az elvégzett munkát:
Fontos feladatunk az egészségügyi ellátás biztosítása. Az elmúlt időszakban 1045 fő utazott
a járművemben ezek nagy része fenti okok miatt. Itt szeretném el mondani, hogy a covid
elleni védekezés okán, 68 főt szállítottam Gyulára, Orosházára, és Mezőkovácsházára, védő
oltás felvétele miatt. Ez 2965 többlet kilométer jelentett, amit vagy hétvégén, vagy
ünnepnapokon követtem el. Azért is emlékezetes ez számomra, mert Húsvét másnapján ismét
úton voltunk, és egyik utasom, 6-os majorból azon hezitált, hogy most hogyan locsolkodjon,
ihat-e pálinkát. Én megnyugtattam, hogy csak erősítheti a szer hatásmechanizmusát. Nem
tudom mi történt, de ahogy ismerem megfogadta a tanácsom, és azóta is egészséges, nem
hibáztam.
Rendszeresen végzünk bevásárlást, kezeljük a ránk bízott anyagiakat. Ennek pontos
összegét nem tudom közölni az idén kissé hanyagul kezeltem a pénz átvételi füzetemet, de a
nagyságrendre jellemző, hogy a nyugdíj fizetési napon 150000 forintot kezelek minden
alkalommal, hisz ilyenkor van a gyógyszer ki váltások ideje. Egy mamának rendszeresen én
veszem fel a nyugdíját. Az elszámolás midig pontos és hiánytalan a részemről.
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Rendszeres kapcsolatban állunk a körzeti orvosokkal, védőnőkkel, ha szükséges segítjük
munkájukat. Szeretném megköszönni az ők segítségét, hisz előnyt élvezünk a rendelőkben
általában. Szeretném megköszönni a gyógyszertár segítségét, amikor a járvány tombolása
idején, soron kívül szolgáltak ki bennünket. Az ÖNO munkatársaival is jó kapcsolatot
ápolunk, bár itt a kapcsolat elég egy irányú. Segítséget nyújtunk szállítással, de több
alkalommal szállítottam számukra védő csomagot Békéscsabáról.
Következő pont ami úgy kezdődik, hogy kiszállítja a városi lapot…
Ezen alkalmakkor rendszeresen találkozhatunk a lakosokkal feltárhatjuk a problémákat, a
közvetíteni valót, az önkormányzat felé.
Egy fontos és igazán nagy számú feladat következik a munkaköri leírásban, miszerint,
biztosítja a részvételt, gépjárműjével a kulturális sport, egyéb rendezvényeken. Ez számomra
az idén igazán kiterjedt feladat volt, hiszen négy alkalommal jártam Zánkán, a gyerekek
üdülését elő segítve az Erzsébet táborokba. Több alkalommal szállítottam táborozókat
Gyulára ápolva a rendőrség és az önkormányzat kapcsolatát. És ha ősz, akkor Tibi bácsi indul
Fótra a lovas-terápiás versenyre, idén az ötödik alkalommal, számomra nagyon megtisztelő,
hogy engem kérnek már sokadszorra erre a feladatra. Ismét segíthettem az idősek bejutását az
ő napjukra az idősek napjára, és immár nem csak a majorokból, hanem a városból is.
Szükség szerint végzi az önkormányzat intézményi feladatellátásához szükséges
személyszállítást igénylő feladatokat.
Hú ezt pontosan idéztem, ez elég hivatalos. E feladat kapcsán hordtam kolléga nőket
Békéscsabára. Több alkalommal jártam Nagytarcsán, díszkivilágítást hoztam. De meg
ismerkedhettem Bugyi városával, egy konferencia kapcsán, ahová az aljegyző asszonyt
szállítottam. Békéscsabáról rendszeresen szállítottam a covid-19 elleni védekezés várost illető
csomagját. Már rutin feladattá vált az újság haza szállítása a nyomdából. A megyeszékhelyi
intézményekben is több alkalommal szállítottam okmányokat. És a legújabb feladat a vér
beszállítása Orosházára. Mint látható ez egy egészen ki terjedt feladatkör.
Köteles elvégezni a munkájával kapcsolatos nyilvántartások napra kész vezetését, szól a
következő pont. A fenti adatokat, számokat a munkanaplómból bocsájtottam az Önök
rendelkezésére. Szerintem ez a legfontosabb dokumentum számunkra. Ehhez tartozik a
menetlevél, ami teljesen hivatalosan közvetíti a járművünk mozgását. A következő egy
összesítés, ami csoportosítva rögzíti a feladatokat, ez a felsőbb szervek egy ellenőrzési
akarata. Emellé még vezetünk egy lapot ahol le írjuk a napi feladatokat. Ezt nagyon szeretem,
mert ha olyan a hangulatom kiélhetem a szépirodalmi hajlamaimat. Bár ez részemről titkos
írással van vezetve, nem erős oldalam a szépírás. És még ide tartozik egy összesítő amivel a
megtett kilométereket és az utasok számát közöljük hó végén a felsőbb szerveinkkel. Azt
hiszem elég részletesen közöljük, rögzítjük a munkánkat. Tudom, hogy ezek szabályok,
amiket be kell tartani, de szerintem a tanyagondnok munkáját a gondozottak véleménye meg
ítélése minősíti igazán. Szerintem fontosabb az a bizalom, amit a gondozottakkal építettem ki
hosszú évek alatt, mint az, hogy két oldal menetlevelet írok egy nap vagy csak egyet. Amikor
a mami azt mondja, hogy nem baj, ha ma nem tudsz jönni majd be megyek veled holnap
inkább megvárlak, nem megyek mással. Vagy mikor azt mondja itt a számlaszámom, ha
valami történik csak benned bízok.
Gondoskodik a rá bízott gépjárművéről, szól a következő pont.
A járművem a mai napig 188984 km futott az idén eddig 26401 km-t teljesítettünk. Aki kicsit
is ért a kocsikhoz az tudhatja mekkora igénybevétel az a napi több száz sebváltás
kuplungozás, a majori terep. Igyekszem minden tudásommal kímélni, vigyázni a társamra, de
sajnos az igénybe vétel elő hozza a bajokat. Igyekszem a járművet tisztántartani megtisztelve
vele utasaimat, amit sajnos nem kapok mindig vissza. Megkaptam már mikor szóvá tettem a
kiöntött üdítőt, hogy a „Maga unokája nem önti ki?”. Ilyenkor nyelek egyet, és takarítok.
Befejező pont, helyettesíti a kollégákat. Örömmel jelenthetem egy igazán jó csapat jött létre
tanyagondnoki vonalon, igazolva az Önök helyes döntését az utódlás terén. Nem okoz gondot
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egymás helyettesítése, és már az én területemen is jelezték a helyettesítés kapcsán mennyire
meg vannak elégedve a kollégákkal. Ez nem volt mindig így. Annak idején az első három
napos képzés alatt miután bemutatkoztam a vidéki kollégáknak minden téren, két nyugdíjas
kolléga behívott a szobájába, döntött egy kis gyógyszert, mert gyomor panaszaim voltak, és
még mindig a fülembe cseng, „most hogy megismertelek nyugodt vagyok, hogy ilyen
emberek váltanak bennünket.” Így vagyok én is, örülök az új kollégáknak, igyekeztem mindig
is segíteni a beilleszkedésüket, pedig még nem is voltunk együtt továbbképzésen.
Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Polgármester Úr!
Ilyenkor a vége felé mindig szoktam írni amolyan Hanczikos csattanót, hisz annyi érdekes és
maradandó dolog történik velünk, velem nap, mint nap, amit majd felelevenítek, ha egyszer
meg élem a nyugdíjat. Ilyen például, mikor az egyik gondozottam megharagudván a
szomszédra feljelentette az áramszolgáltatónál, idézem. „XY vagyok (itt természetesen a
neve), névtelen bejelentést szeretnék tenni!”. Szerettem volna látni az ügyintéző arcát. Vagy
amikor tele kocsival megyek a helyettesített területen és az egyik utas szapulja rendesen a
kollégát. Mondom neki, persze most ezt mondja, ha ő lesz itt, majd engem szapul. „Hát
persze” volt a válasz, amiből lett egy nagy nevetés. A vidámsággal szebbé lehet tenni a
mindennapokat.
Szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak , a Jegyző Úrnak, hogy bármikor fordultam
hozzájuk, lehetőség szerint orvosolták a problémámat.
A végére néhány fénykép, hogy lássák is, hogy többé-kevésbé milyen volt az elmúlt év.

Elkészült a rámpa 12 év után, 21-ben
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Megoldjuk a vízhiányt.

Megérkezett a sajtó

10

Egy kis köszöntés

A tisztaság fontos

11

Indulás Gyulára, táborozni

Egy átlagos nap

12

Zánka, másodszor

Jani barátom és a makói segély
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Ha ősz, akkor irány Fót!

Nyugdíj után a 21-i csapat
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1. Őt más nem köszönti ("Bort nem hoztál?") De vittem!

Egy kellemes nap Bugyi város parkolójában
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!
Kérném éves beszámolóm tisztelt elfogadását
Tisztelettel:
Hanczik Tibor sk. Tanyagondnok
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Beszámoló az 1. számú tanyagondnoki szolgálat tevékenységéről
Boros István tanyagondnok r-- -P...o:...lg_a·rHiva
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Tisztelt Polgármester Úr!

Eiósám:

Tisztelt Képviselő-testület!
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Munkámat a képviselőtestület idevonatkozó határozatainak megfelelően
végzem, a lakossági elvárások alapján 2019. Március 1. hivatalosan
ekkor lettem kinevezve tanyagondnoknak.
Hozzám tartozik:

6 major
81 major
17 major
73 major

Tájékoztatnám Önöket az itt élők létszámáról :
- Külsőfecskéspuszta (81 major) :12 család (42 fő)
- Komlósfecskéspuszta (6 major) : 18 család (58 fő)
- Újmezőhegyes: (17 major): 3 család (6 fő)
- Csatókamarás major: (73 major): 1 család (2 fő)
Nagyon sokrétű a feladatom-de talán legfontosabb, hogy a külterületen
élők életfeltételein javítsak. Ne érezzék, hogy rájuk nincs szükség, mivel nem
a központban laknak. Ugyanolyan értékűek, mint más.
Mindennapi feladataim közé tartozik:
- Öregek Napközi Otthonába szállítás a városon belül.
- Megbeszélt időpontban kimegyek a majorba, behozom őket, orvoshoz,
gyerekorvoshoz, védőnőhöz, hivatalba illetve boltokba. Időpont egyeztetés
után kiviszem őket a majorokba. Aki nem akar bejönni annak receptet iratok ki,
gyógyszert váltok, bevásárolok, gázpalackot cserélek stb.
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- Odafigyelek a majorok kinézetére is. Lehetőség van az Önkormányzaton
keresztül

a

füvet,

gazt

levágni,

illetve

levágattatni

az

Állami

Ménesbirtokkal.
- Mindezek mellett a hivatal is számít rám.
- Árubeszerzés,

hivatalos papírok

megyeszékhelyre

való

bejuttatása,

Védőnők majorokba való kijuttatása
- Plakátot kihordjuk, Mezőhegyesi újságot minden lakóhoz kijuttatom.
- Vért szállítunk az orosházi laborba.
- Különböző kulturális rendezvényen való részvétel pi: nyugdíjas
találkozó, iskolai rendezvények látogatása.
- Többször

kapnak

rászoruló

családok

csomagot:

A

Máltai Szeretet

Szolgálattól, Vöröskereszttől ezeket kijuttatom.
Az én kocsim platós egyben a legrégebbi így még aszfaltozáskor segélyfa
kihordáshoz, nagykukák cseréjét megtudom vele oldani.
Megrendelés esetén elszállítom a közmunkaprogramba előállított lombsöprűt
az ország különböző pontjaira a megrendelőkhöz.
Odafigyelek a kocsi szervizelésére, a gumik állapotára, a tisztaságra, mert csak
így tudom maradéktalanul ellátni munkámat. Napi szinten fertőtlenítem, a
kialakult járványhelyzet miatt a gépkocsi ban maszkot viselünk, így talán
megvédjük egymás egészségét.
Tisztelt

Polgármester

Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!
A fentiekben nagyvonalakban leírtam a tevékenységeimet, de ez nap mint
nap változik. Köszönöm mindazoknak munkáját, akik segítettek abban, hogy
minél jobban lássam el a Tanyagondnoki munkámat!
Kérem beszámolóm elfogadását.
Tisztelettel: Boros István sk.
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Csete András beszámolója a 2. számú tanyagondnoki körzetben végzett
munkájáról 2021. évben
Tisztelt Képviselő-testület!
2021. januárjától helyettesítésben, majd 2021. augusztusától kinevezéssel töltöm be a
tanyagondnoki álláshelyet a 2. számú tanyagondnoki körzetben.
A körzethez tartozó majorok:
-

Belsőperegpuszta major (57. major)

-

Külsőpereg-Rákóczi major (46-47. major)

-

Külsőperegi tanyák (52. major).

Hozzám mindig is közel állt a közösségi életben való részvétel, nem idegen tőlem a szociális
érzékenység, különösen az idősebb korosztály tagjai állnak közel a szívemhez. Úgy
gondolom, hogy ezen a készségemet kihasználva - kiegészítve a kötelező továbbképzésekkel megfelelő módon tudom végezni a tanyagondnoki feladatokat.
Január óta megismertem a körzetemet, jó kapcsolatot alakítottam ki a majorok lakosságával.
Ez egy bizalmi kapcsolat, hiszen sok olyan információt megosztanak velem, amit gyakran
csak a saját családjukkal. Nem ritkán kell komoly pénzösszegeket kezelnem, hiszen néha az
egy havi gyógyszer költségét, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszer vásárlásához szükséges
pénzt bízzák rám.
Az elmúlt közel egy évben kollégáimmal együtt aktívan kivettük részünket Covid-19 miatt
kialakult veszélyhelyet ideje alatt a védekezési feladatokból. A megszokott munkánkat
folyamatosan végeztük, emellett még:
-

rendszeresen szállítottam hétvégenként a mezőhegyesi lakosokat mind belterületről,
mind külterületről Gyulára és Mezőkovácsházára a Covid elleni védőoltásra,

-

rendszeresen vittem az önkormányzat dolgozóit Szegedre Covid-tesztre,

-

Védőfelszerelést és fertőtlenítőszereket hoztam el Békéscsabáról az szgyf-től,

-

Aktívan részt vettem a pandémia ideje alatt a vírus elleni védekezésben,

-

az Alapszolgáltatási Központ berendezési tárgyainak pakolásában és szállításában
segédkeztem,

-

Rendszeresen közreműködöm a család-és gyermekjóléti szolgálatnál a majori kliensek
ügyintézésében olyan esetekben, amikor az online ügyintézést a kliens nem tudja
megoldani (kérelmek, nyomtatványok aláíratása, postázása, iratanyagok szállítása),
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-

a 2021 májusában újraindult Idősek Klubjába rendszeresen hozom a be a majori, és
szükség szerint a belterületi klubtagokat, és ebéd után hazaszállítom őket.

Ezeken a feladatokon kívül természetesen ellátom a mindennapos feladataimat:
-

háziorvosi rendelésre szállítottam az időseket és a kisgyermekeseket egyéni igény
alapján,

-

egyéb egészségügyi intézménybe szállítom a gondozottakat igény szerinti
rendszerességgel,

-

napi rendszerességgel, illetve igény szerint íratom ki a háziorvosnál, és váltom ki a
gyógyszereket,

-

gyógyászati segédeszközöket eljuttatom gondozottaknak eseti jelleggel,

-

heti rendszerességgel juttatom el a közösségi és szociális információkat a külterületi
lakosoknak,

-

ügyintézés heti rendszerességgel (posta, közüzemek),

-

hivatalos ügyek intézésének segítése napi rendszerességgel,

-

szállítási feladatok ellátása eseti jelleggel,

-

bolti bevásárlás naponta,

-

temetőlátogatás megszervezése igény szerint,

-

háztartási kisgépek javíttatása igény szerint,

-

családsegítők, önkormányzati dolgozók kiszállítása a majorokba heti rendszerességgel,

-

gázpalack cseréje igény szerint,

-

közreműködés a tömegközlekedés igénybevételében heti rendszerességgel,

-

az Önkormányzat és intézményei részéről a lakosságnak szánt információk
(szórólapok, hirdetmények, értesítések stb.) továbbítása, eljuttatása.

-

bűnmegelőzési programban való részvétel, kapcsolattartás.

Sajnos a Covid-járvány miatt a majorjaimban több kedves lakost vesztettünk el. De volt
örömteli esemény is, hiszen egy pici lány is született.
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több pályázatban is érintett az egyik majorom:
Külsőpereg-Rákóczi major. Ezek a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009, TOP-4.2.1-15-BS1-201600034, TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010 számú pályázatok. Ezeknek a pályázatoknak
köszönhetően is komoly fejlődés tapasztalható a majorban: játszótér épült a gyermekeknek,
különböző rendezvényekre szállítom be a major lakóit: egészségnap, szűrőnap, bűnprevenciós
nap, környezetvédelmi nap. Hamarosan 3 család költözik belterületre a szegregátumból a
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szintén TOP-os pályázatból épült tágas szociális bérlakásokba, amelyek bérleti díja 5 évig 0
forint.
Az RSZTOP-1.1.1-16-2016 pályázat keretein belül szociálisan rászoruló személyeknek
kiosztott csomagok szállításában is aktívan veszek részt.
Jó a kapcsolatom a jelzőrendszer tagjaival: háziorvosok, gyermekorvos, Alapszolgáltatási
Központ, rendőrség.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy beszámolómat fogadja el!
Tisztelettel:

Csete András
2. számú tanyagondnoki körzet
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13-2/2021.
ELŐTERJESZTÉS
Beszámoló Mezőhegyes 2020. évi környezeti állapotáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e)
pontja értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.
A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészült a 2020. évre vonatkozó környezeti állapotjelentés.
Levegő
A környezet állapotának vizsgálata szempontjából fontos a kibocsátott légszennyező anyagok
minőségének és mennyiségének ismerete. Levegőszennyező minden anyag, amely olyan
mértékben jut a levegőbe, hogy az embert és környezetét károsítja, vagy anyagi kárt okoz.
Levegőtisztaság szempontjából az ország területén jelentős mennyiségben kibocsátott
légszennyező anyagok a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szén-dioxid és szilárd anyagok, ezért
az alábbi ábrán ezeket a légszennyező anyag mennyiségeket mutatom be Mezőhegyes
vonatkozásában.
Az adatok a gazdálkodó szervezetek/környezethasználók jogszabályi előírások alapján tett
adatszolgáltatásaiból származnak, és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben
(OKIR) megtalálhatók. A táblázatban bemutatott adatokhoz még hozzáadódik a háztartások által
kibocsátott, a mezőgazdasági művelés által keletkezett illetve a közlekedés által okozott
légszennyezés is, de Mezőhegyes területén nincs mérőműszer telepítve, így nem tudok erről
adatokkal beszámolni, viszont az elmondható, hogy Mezőhegyes kisvárosias jellegénél fogva
településünkön jó a levegő minősége.
Az alábbi ábrán, a Mezőhegyes területén található gazdálkodó szerveztek által kibocsátott
légszennyező anyagok mennyiségének változásait mutatom be.
1.

számú ábra: légszennyező anyagok mennyiségének 2017-2020 évi összehasonlítása
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Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

2020. évben a légkörben kibocsátott szén-monoxid mennyisége közel ötszöröse a 2017. évinek.
A nitrogén oxid 2017. évben volt a legkisebb mértékben kimutatható a légkörben, a többi vizsgált
évben ennek többszöröse kerület a levegőbe, ez a MOL szénhidrogén kutatófurásai miatt
következett be, a 2020. évi nitrogén-oxid kibocsátás viszont harmadára csökkent a 2019. évi
mennyiségnek. 2020 évben a Mezőhegyes-22 jelű fúráspontnál keletkezett a legtöbb nitrogénoxid. Az Mh. Dk-4 jelű szénhidrogén termelő kút (0284/2. hrsz.), az Mh. Ny-9 jelű szénhidrogén
termelő kút (0576/34. hrsz.) és az Mh. Ny-10 jelű fúráspont (0584/109. hrsz.) tekintetében 2019.
és 2020. évekre vonatkozóan nullás bevallást nyújtott be a MOL, ez alapján elmondható, hogy az
üzemelő kutak már nem okoznak légszennyezést.
A szilárd anyag légköri mennyisége a 2017. évi kibocsátás 29 %-ra csökkent, a legnagyobb
kibocsátó a hatóság felé történő adatszolgáltatás alapján a Vetőmag üzem.
2.

számú ábra: szén-dioxid mennyiségének 2017-2020 évi összehasonlítása

Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

A levegő szén-dioxid tartalma 2017. év óta folyamatosan növekszik, 2020. évben, több, mint
hétszerese volt kimutatható a 2017. évi mennyiségnek. A legnagyobb kibocsátó a Gépjavító üzem
a 2020. évi növekedést pedig a Mezőhegyes-22 jelű fúráspont okozta.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. melléklete tartalmazza a
tájékoztatási és riasztási küszöbértékeket, kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, szálló por
és ózon tekintetében, a szén-dioxidra viszont nincs meghatározott határérték.
Az alábbi 1. számú táblázatban a Mezőhegyes területén található gazdálkodó szervezetek
telephelyenként részletezett 2020. évi légszennyező anyag kibocsátásának mennyiségét mutatom
be.
A legtöbb szén-dioxid a Gépjavító üzem tevékenysége során keletkezett valamint jelentős
mennyiség került a légkörbe a MOL tevékenysége által. A szén-monoxid mennyiségének 45 %-a a
Gépjavító üzem, 53 %-a pedig a MOL tevékenysége által keletkezett. A légkör szilárd anyag
tartalmát legnagyobb részben a Vetőmag üzem tevékenysége, kisebb részben pedig a Gyógy-és
fűszernövény tisztítás és a Terménytisztító befolyásolta. A legtöbb nitrogén-oxid 2019. és 2020.
évben is a MOL szénhidrogén kutatófúrási tevékenysége során keletkezett.

22

1. számú táblázat: gazdálkodó szervezetek légszennyező anyag kibocsátása 2019. – 2020.
évben
telephely

szénmonoxid

szén-dioxid
2019
2020
1.214.030 1.278.043

Gépjavító üzem
Szárító telep (0665. hrsz.)

2020

Vetőmag üzem

1.040

1.440

Terménytisztító

89

126

191

160

Beton
hrsz.)

üzem

12

2019

70

Mezőhegyes állomás

7.567

2020
312

245

Gyógy-és
fűszernövény
tisztítás
Mezőhegyes-21, 22 jelű
szénhidrogén kutatófúrás
MOL gyűjtőállomás

43.669

2019
295

szilárd anyag

nitrogén-oxid
2019
202

2020
212

45

8

223.909

272

364

26

20

4.515

1.294

135.843

124.666

2

1

0

0

38

35

46.607

50.766

0

0

8

9

(0242/16.

1.705

0

0

Forrás: http://web.okir.hu/sse/?group=LAIR

Víziközmű
Településünkön a víziközmű-szolgáltatást az ALFÖLDVÍZ Zrt. végzi.
Mezőhegyesre vonatkozó víziközmű adatok:
Ivóvíz vezeték hossza:
- gerincvezeték: 35 754 m
- bekötővezeték: 21 673 m
Ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások száma (lakossági bekötés szám): 1 970 db
Vezetékes ivóvízellátásban részesülő becsült lakosság szám: 3 490 fő
Szennyvízgyűjtő hálózat:
- gerincvezeték: 29 565 m
- bekötővezeték: 10 336 m
Szennyvízgyűjtő hálózatba bekapcsolt lakások száma (lakossági bekötés szám): 1 875 db
Csatornázott lakásban részesülő becsült lakosság szám: 3 320 fő
Ivóvíz:
A vízminőség megőrzése érdekében a víziközmű rendszer tisztítása, mosatása évente kétszer
megtörténik.
2020. évi Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó települési ivóvíz-hálózati rekonstrukciós
munka keretében az István király utca ivóvízvezeték rekonstrukciója történt meg, 173 méter
gerincvezeték és 11 darab bekötővezeték cseréjével.
2021. évben nem történt Gördülő Fejlesztési Tervhez kapcsolódó rekonstrukció.
Az alábbi 3. számú diagramon látható, hogy a vizsgált évek tekintetében a 2017. évi összes
ivóvízfogyasztás mennyisége volt a legnagyobb, ennek magyarázata az is, hogy 2017. évben több
melegrekord is megdőlt. A kiszámlázott szennyvíz mennyisége mindig kevesebb, mint az ivóvízé,
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1

mert a locsolással elhasznált mennyiség nem kerül a szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz
mennyiségének alakulása követte az ivóvíz felhasználást.
Az összes ivóvízfogyasztás 2020. évben 8,5 %-kal csökkent a 2017. évihez képest, a szennyvíz
kibocsátás pedig 6,5 %-kal lett kevesebb.
3. számú ábra: A településen felhasznált 2017 – 2020 évi ivóvíz és kibocsátott
szennyvíz mennyisége (m3)

Forrás: ALFÖLDVÍZ Zrt. Közgazdasági Osztály

2. számú táblázat: a nem közművel összegyűjtött szennyvíz mennyiségének
alakulása 2017-2020 években (m3)
kibocsátott szennyvíz
eredete szerint

2017

2018

2019

2020

55

82

104

112

Közületi:

1 375

1 361

1 358

888

összesen

1 430

1 443

1 462

1 000

Lakossági:

Forrás: Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

A 2. számú táblázatból kitűnik, hogy a vizsgált 4 évben a lakossági nem közművel összegyűjtött
szennyvíz mennyisége folyamatosan növekedett, a 2020. évi mennyiség a kétszerese a 2017. évi
szennyvíznek, a közületi kibocsátás viszont csökkenő tendenciát mutat, a 2017. évi mennyiség 64
%-a keletkezett 2020. évben.
Hulladék
Mezőhegyesen a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Zrt. közszolgáltató alvállalkozója a
Global Refuse Nonprofit Kft. végzi a hulladék begyűjtését, szállítását.
Településünkön 2021. évben április 29-én és november 13-án volt lomtalanítást, mely során
elszállították a lom hulladékot.
Az önkormányzat dolgozói napi rendszerességgel tartják karban a majd 20 hektárnyi közterületet
és gyűjti k be az ingatlanok elé kihelyezet fanyesedéket, zöld hulladékot.
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A DAREH havonta egy alkalommal házhoz menő rendszerben biztosítja a zöldhulladék
begyűjtését. Aki az otthonában szeretné komposztálással feldolgozni a zöldhulladékot, annak
ingyenesen biztosítanak edényeket.
Mezőhegyesről 2020. évben elszállított egyéb hulladékok:
− üveg hulladék: 9,34 tonna
− zöldhulladék: 187,32 tonna
4.

számú ábra: 2017-2020. évi települési hulladék mennyisége bontásban

Forrás: DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A diagramon jól látható, hogy a településen begyűjtött összes hulladék mennyisége négyévi
adatokat figyelembe véve a 2018. évben volt a legtöbb, 2020. évben pedig a legkevesebb, (18 %os csökkenés). Ugyanez elmondható a kommunális hulladék mennyiségekről is, ez 20 %-os
csökkenés a 2018. évi mennyiséghez viszonyítva. A lomtalanítás során begyűjtött hulladék
mennyisége 2020. évben volt a legtöbb, a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége pedig 2018.
évben volt a legnagyobb. A grafikonon jól látható, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék
mennyisége nem éri el az összes hulladék mennyiségének 5 %-át, 2017. évben 4,4 %,2018. évben
4,2 %, 2019. évben csupán 3,5 %, 2020. évben volt a legtöbb, 4,8 %, sajnálatos, hogy még mindig
nem gyűjtjük a hulladékot környezettudatos módon.
A 2020. évi hulladék mennyiséget vizsgálva, ha a begyűjtött kommunális hulladék mennyiségét
elosztjuk a település lakóinak számával (4.945 fő), majd a napok számával, akkor megkapjuk, hogy
Mezőhegyesen 0,563 kg/fő/nap háztartási hulladék keletkezett ez a mutatószám 2019. évben
0,5811 kg/fő/nap, 2018. évben 0,678 kg/fő/nap, 2017. évben pedig 0,63 kg/fő/nap volt, vagyis
a napi hulladék képződés csökkenő tendenciát mutat. Ebben az is közrejátszhat, hogy
szigorították az eldobható műanyagok forgalmazására vonatkozó szabályokat.
3.
számú táblázat: Hulladékudvaron gyűjtött szelektív hulladék mennyiségek 2019.2020. évben:
Hulladék megnevezése
építési bontási hulladék (t)
gumi hulladék (t)
elektronikai hulladék (t)
egyéb veszélyes hulladék (t)

2019
26,54
1,61
1,96
0,35
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2020
25,99
3,09
3,72
0,92

Forrás: DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Az adatokból látható, hogy az építési-bontási hulladék mennyisége stagnál, a gumi és az
elektronikus hulladék mennyisége 2020. évben kb. kétszeresére nőtt, az egyéb veszélyes hulladéké
pedig majdnem háromszorosára emelkedett.
5.

számú ábra: Hulladékudvaron gyűjtött szelektív hulladék mennyiségek 2019.2020. évben:
A mezőhegyesi
hulladékudvar
több település –
Battonya,
Mezőhegyes,
Mezőkovácsháza,
Tótkomlós,
Végegyháza
–
szelektíven
gyűjtött
nem
kommunális
hulladékát átveszi.

Az Önkormányzat és a Ménesbirtok folyamatosan nagy figyelmet fordít a településünkön időrőlidőre felgyülemlett illegális hulladék elszállítására. A ”Tisztítsuk meg az országot!”
környezetvédelmi rekultivációs program keretén belül a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság
Zrt. sikeresen pályázott és nyert 21.732.000,- Ft-ot arra, hogy a Mezőhegyes 0445/31 helyrajzi
számú területen felhalmozott 1.800 m3 illegális zöldhulladék elszállításra kerüljön. A pályázat
2021. május 31.-én zárult. Az illegális hulladék újbóli lerakásának megelőzésére kamerarendszer
lett kiépítve.
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a munkavállalók és a Ménesbirtok által üzemeltett
iskola diákjai körében szemét szedési akciót hirdetett. 2021. október 21-re, és november 11-re, két
időpontban megszervezésre kerülő szemétszedő akció során összesen két nagy pótkocsira való
szemetet gyűjtöttek össze Mezőhegyes főbb útjai mellől, főként majori utakon.
Az ÁMK nevelői és diákjai fontosnak tartják a környezettudatos nevelést, ezért pályáztak és
nyertek Recycling Hero kihíváson. Nyereményük szelektív hulladékgyűjtők és más hasznos
eszközök voltak, amelyek a tantermekbe kerültek elhelyezésre, így a tanulók szelektíven gyűjthetik
a szemetet. A pályázat keretében több osztály figyelemfelkeltő videókat, bemutatókat készítettek.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretén belül, október 20-án az iskola
tanulói hulladékot szedtek településen.
Talaj
Mezőhegyes területén találhatók az ország legjobb minőségű szántóföldjei, amelyek kiválóan
alkalmasak jó minőségű szántóföldi növények termesztésére, valamint az ezen alapuló
állattenyésztésre. Legjelentősebb a búza, napraforgó és a kukoricatermesztés.
Az Európai Unió Tanácsa a talaj szennyezések elkerülése érdekében létrehozta a minden
tagállamra kiterjedő Nitrát Irányelvet (91/676/EK). Mezőhegyes a nitrátérzékeny területekhez
tartozik, ezért kötelezően betartandó a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat (HMGY) előírás
rendszere, amelyet az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet tartalmaz.
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Az eredményes növénytermesztés egyik alapvető feltétele a hatékony tápanyag-gazdálkodás, a
növények számára a legfontosabb tápanyagok a nitrogén, a foszfor és a kálium (N, P, K).
A következő táblázatban és diagramon, a Magyarországon értékesített három fő műtrágya
mennyiségeket mutatom be.
4. számú táblázat: Műtrágya értékesítés 2017-2020.

Év
2017
2018
2019
2020

Műtrágya értékesítés
hatóanyagban, ezer
tonna
nitrogén
424
424
416
443

foszfor
118
117
114
111

kálium
116
111
100
96

összesen
658
652
630
650

Egy hektár
mezőgazdasági
területre jutó
műtrágya, kg
123
122
119
135

Forrás: https://www.ksh.hu/stadat_files/mez/hu/mez0041.html

6. számú ábra: Műtrágya felhasználása hatóanyag szerinti bontásban 2017-2020.

A táblázat adatai alapján, diagramon ábrázoltam az utóbbi négy év műtrágya felhasználását, az
adatok kiértékelését viszont az agrárszektor.hu honlapon megjelent cikk segítségével mutatom be.
„Itt a jelentés: durván felpörgött a műtrágya biznisz Magyarországon

MTI 2021. március 19., péntek 12:15
A műtrágya-forgalmazók 2020-ban 1,9 millió tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül
mezőgazdasági termelőknek, a mennyiség 4,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál derült ki az Agrárközgazdasági Intézet kiadványából.
A 10 legnagyobb műtrágya-forgalmazó vállalat 2020-ban közvetlenül a mezőgazdasági termelők
felé a teljes műtrágyamennyiség 84%-át értékesítette. A műtrágyaárak átlagosan 7,9%-kal
csökkentek, ezért a műtrágya-értékesítés nettó árbevétele a volumennövekedés ellenére 6,1%-kal
145 milliárd forintra mérséklődött 2020-ban.
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Az elemzés szerint a mezőgazdasági termelők által 2020-ban vásárolt műtrágya nitrogén-foszforkálium (NPK) hatóanyag-tartalma 650 ezer tonna volt, 20 ezer tonnával (+3,1%) magasabb az
egy évvel korábbinál. A nitrogénhatóanyag-tartalom 6,6%-kal nőtt, míg a foszforé 3%-kal, a
káliumé pedig 4,1%-kal kevesebb lett, mint a bázisidőszakban.
Az elmúlt öt év átlagához viszonyítva a teljes műtrágya-értékesítés volumene 7%-kal nőtt 2020ban. Az összetett műtrágyák forgalma 0,5%-kal, az egykomponensű nitrogéné 9%-kal emelkedett,
míg a káliumé 14%-kal csökkent tavaly a 2015-2019-es évek átlagához mérten. Legjelentősebben,
közel négyszeresére, az egykomponensű foszforműtrágyák volumene nőtt a megelőző öt év
átlagához képest.
A műtrágya iránti kereslet első két negyedév közötti megoszlása 2020-ban a korábbi évhez képest
megváltozott: a termelők 2020-ban a teljes műtrágyamennyiség 40%-át az első negyedévben
vásárolták meg, 15%-át a második negyedévben, míg ez a két érték 2019-ben 36% és 19% volt,
vagyis a tárgyév első negyedéves forgalma erősödött a második negyedév ellenében. A harmadik
negyedévre esett a beszerzések 25%-a, a negyedik negyedévre pedig a maradék 20%, ez a
megelőző évhez képest érdemben nem változott – derült ki a NAIK-Agrárközgazdasági Intézet
kiadványából.”
Forrás.
https://www.agrarszektor.hu/noveny/itt-a-jelentes-durvan-felporgott-a-mutragyabizniszmagyarorszagon.28708.html

Emberek, demográfia
A településünkön történt demográfiai változásokat az alábbi diagramokon mutatom be.
7. számú ábra: Mezőhegyes állandó lakosság számának alakulása korcsoportos
bontásban 2016 – 2020.

Forrás: Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatala

A 2016-2020. évi adatokat vizsgálva látható, hogy Mezőhegyes állandó lakóinak száma
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, míg a lakosok száma 2016. évben 5.259 fő volt, addig
2020. évben már csak 4.945 fő lakott településünkön, ez 6 %-os csökkenést jelent. Az 7. számú
diagramon jól látható, hogy nemcsak a lakosságszám csökken folyamatosan, hanem azon belül a
fiatalkorúak (0-18 év) és az aktív népesség (19-60 év) száma is, az idősebb lakosság (61-100 év)
száma viszonylag állandó. Százalékban kifejezve a 2020. évi adatokat megállapítható, hogy a
fiatalkorúak száma 9 %-os, az aktív korúak száma 8 %-os csökkenést mutat a 2016. évi adatokhoz
viszonyítva. Ez a jelenség sajnos évek óta megfigyelhető településünkön.
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A 2020. évi adatok vizsgálva látható, hogy az állandó lakosok számához viszonyítva a fiatalkorúak
aránya cca. 14,3 %, az aktív korúak aránya cca. 55,5 %, az időskorúak aránya pedig cca. 30,2 %. A
település elöregedését jelzi, az is, hogy a 61 év felettiek száma több, mint kétszerese a 18. év alatti
fiatalkorúkénak.
A demográfiai változást a születés és halálozás száma is befolyásolja, a 8. számú ábra ezt a
demográfiai változást mutatja be.
8. ábra: Elhunytak és újszülöttek aránya Mezőhegyesen 2016-2020. évben

Forrás: Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatala

A diagramon jól látható, hogy a népesség csökkenést leginkább az okozza, hogy az újszülöttek
száma évek óta kevesebb, mint az elhunytak száma. 2020. évben a születések száma (25 fő)
csupán a 23 %-a volt az elhunytak számának (108 fő), ami a lakosság természetes szaporulatának
negatív előjelet kölcsönöz. A 2020. évi lakosságszám csökkenést nem csak a születés és halálozás
számából adódó 83 fő különbség adja, sajnos az elvándorlás is jellemző a településre.
A vizsgált öt évet tekintve 2016. évben történt a legtöbb elhalálozás, 2017. évben pedig a
legkevesebb. A legkevesebb újszülött 2020. évben született, a legtöbb viszont 2017. évben
örvendeztette meg Mezőhegyes lakóit.
Természeti környezet és élővilág
A város zöldfelületi elemei közül kiemelkedő fontosságúak a város parkjai, utcák fasorai, mely
közül számos helyi védelem alatt áll. Pályázatok megvalósítása során is kiemelt helyet foglal el a
település zöld infrastruktúrájának fejlesztése.
Az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Program kertében 30 darab kislevelű
hársfa ültetésére pályáztunk és nyertük.
A programban elnyert 30 db kislevelű hársfát a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt
szállította városunkba. Ezen fákat március 9-én kiültettük, olyan helyekre, ahol fasort kellett
pótolni, – Dózsa György utcába 7db, Kozma Ferenc utcába 13 db és a Temetőbe 10 db – vagy
kialakítani.
Mezőhegyes városközpont területén a 686 és 721 hrsz.-ú önkormányzati területek
felhasználásával zöldterület fejlesztési feladatok megvalósítására a TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00025
azonosító számú „Zöld város kialakítása Mezőhegyesen” pályázat keretében nyertünk br.
220.000.000-Ft 100%-os támogatottságú forrást.
A projekt Mezőhegyes központi területén, a Templom utca – Kórház utca – Hild János utca –
Kozma Ferenc utca által határolt területen valósul meg. A pályázattal a térrész és az József Attila
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Általános Művelődési Központ (ÁMK) környéki parkrészek környezetrendezését, a belvárosi
zöldterület rekonstrukcióját és a kapcsolódó közterületek, közlekedési területek fejlesztését
kívánjuk megvalósítani.
Az Önkormányzat célja, hogy a város zöld infrastruktúra hálózata fejlődjön, így a parkrészek
igényes felújítását, szakszerű fakezelését irányoztuk elő. Növénytelepítések történnek a teljes
beavatkozási területen, a lombkorona-, cserje- és gyepszint is bővül, a fajgazdagság, biodiverzitás
növekszik. Kiemelt cél, hogy a parkterületek ne csak biológiailag aktív felületként szolgáljanak,
hanem ökológiai szerepükön túl városi aktív rekreációs területek létrehozásával (pihenőpark,
sétatér, játszótér, szabadtéri tornapálya, futópálya létesítésével) funkcionálisan is szolgálják az itt
élőket és az idelátogatókat.
A parkterület rehabilitálása mellett az ÁMK előtti – jelenleg leromlott állapotú – burkolt terület
akadálymentes felújítása is cél, ahol három nagyobb zöldsziget létesül paddal határolt kiemelt
területtel, energiatakarékos térvilágítással. A gyalogos és közlekedési felületek térkőből, illetve
ökogrén burkolattal létesülnek a felületre hulló csapadékvíz helyben tartása érdekében.
A parkfenntartó részleg munkatársai és a közmunka programban foglalkoztatott dolgozók
rendszeres takarítási munkálatokat végeznek, a parkjainkban a fűnyírási munkálatok mellett a
zöldhulladék, falevelek rendszeres összegyűjtésével biztosítják a település környezetének elvárt
színvonalú megjelenését.
Tisztelt Képviselő-testület!
A település környezeti állapotának általános értékelése alapján megállapítható, hogy
környezetkárosítás nem történt, a település környezeti állapot jónak mondható.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet városunk környezeti állapotának áttekintése, megtárgyalása
után az alábbi határozati javaslatot fogadja el!
Határozati javaslat
………./2021. (XII.8.) Kt. sz. határozat
Beszámoló Mezőhegyes 2020. évi környezeti állapotáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a város környezeti állapotáról szóló összegző elemzést a
beterjesztett tartalommal elfogadja.
Az elemzés nyilvános közlésével – www.mezohegyes.hu honlap, József Attila ÁMK könyvtár –
tájékoztatja Mezőhegyes lakosságát a város környezeti állapotáról.
Felelős: Pap István Tibor, polgármester
Határidő: 2021. december 31.
Mezőhegyes, 2021. december 1.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mag Györgyné vezető-főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. 5820

13-3/2021.
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
2022. évi költségvetési koncepciója
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési koncepcióját Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény alapján készítettük el. A koncepció anyagát már
a MÁK által közölt végleges központi támogatásokkal terveztük meg. A pénzmaradvány
nagyságrendje jelen időpontban nem modellezhető teljes pontossággal. A 2022. évi minimálbér már
elfogadásra került (200.000 – 260.000 ft), csakúgy mint a 13%-ra csökkentett szociális hozzájárulási
adó (munkáltatót terhelő).
I. KIVONAT A TÖRVÉNYBŐL
A kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése. A
koronavírus-járvány gazdasági kihívásaira hazánk sikeres választ adott, amikor elindítottuk minden
idők egyik legszélesebb körű gazdaságvédelmi programját, melynek legfontosabb célja a munkahelyek
megvédése volt. A koronavírusjárvány okozta kihívások azonban esélyt is adnak arra, hogy
Magyarország a járvány utáni új világgazdasági korszak nyertes országai közé tartozzon. Ennek
jegyében indítjuk el a Gazdaság-Újraindítási Akciótervet, a modern Magyarország történetének
legnagyobb gazdasági programját, amely a gazdaság újraindításán túl az élet újraindításáról is szól.
1. A kormányzat gazdaságpolitikája
Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának köszönhetően a koronavírus-világjárvány egy
ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért tavaly márciusban, így Magyarország erős
fundamentumokkal és stabil államháztartással szállt szembe a kihívásokkal. A magyar
gazdaságpolitika elsődleges célja célzott intézkedésekkel a gazdaság újraindítása, valamint az elmúlt
évek meghatározó kormányzati programjainak folytatása, kiemelve a család- és nyugdíjvédelem, az
otthonteremtés és -felújítás programját. Az elmúlt évek következetes gazdaságpolitikájának
köszönhetően a koronavírus-világjárvány egy ellenálló, kiegyensúlyozott szerkezetű gazdaságot ért
tavaly márciusban, így Magyarország erős fundamentumokkal és stabil államháztartással szállt szembe
a kihívásokkal. A magyar gazdaságpolitika elsődleges célja célzott intézkedésekkel a gazdaság
újraindítása, valamint az elmúlt évek meghatározó kormányzati programjainak folytatása, kiemelve a
család- és nyugdíjvédelem, az otthonteremtés és -felújítás programját.
Az elmúlt év gazdaságvédelmi intézkedéseinek folytatása a Gazdaság-Újraindítási Akcióterv. A
program keretében olyan területek kerülnek előtérbe, amelyek hosszú távon is támogathatják a
gazdaság fejlődését a válságból történő kilábalás során. Az intézkedések fókuszában a
munkahelyteremtés, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, valamint a magyar gazdaság
szempontjából kiemelt ágazatok állnak. Emellett a klímavédelmi célok elérése és a digitalizáció is
jelentős szerepet kap a gazdaság újraindításában.
2. Költségvetés-politikai keretek
Az állam működése tekintetében 2022-ben is nullszaldós a költségvetés, tehát a közszolgáltatások –
mint például az egészségügy és a honvédelem – költségét az állam továbbra is a működési bevételeiből
finanszírozza, miközben a gazdaság újraindítását szolgáló fejlesztési forrásokat kiemelten biztosítja.
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Emellett, a korábbi évek konzervatív tervezési szemlélete mentén, a változó körülményekből eredő
kockázatok kezelésére, a nem várt kiadások finanszírozására biztonsági tartalékokat képez a kormány.
A 2022. évi költségvetés tervezete:
 dinamikus, 5,2%-os gazdasági növekedéssel,
 mérsékelt, 3%-os inflációval,
 az európai uniós országokban várható hiánycsökkentési trendhez illeszkedő 5,9%-os GDP-arányos
hiánycéllal,
 valamint a GDP 0,4%-át meghaladó biztonsági tartalékkal számol.
Tartalékként 233 milliárd forint áll rendelkezésre a költségvetésben három előirányzaton: a Rendkívüli
kormányzati intézkedéseken 145 milliárd forint, a Gazdaság-újraindítási programok Központi
Tartalékán 68 milliárd forint, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékán 20 milliárd forint.
A költségvetés tervezete három alapvető kormányzati célkitűzésnek kíván egyszerre megfelelni:
 Középpontba állítja a gazdaság újraindításával összefüggő kormányzati célok megvalósítását.
 Tovább erősíti az elmúlt évek kormányzati politikájának meghatározó elemeit, kiemelten a családés nyugdíjvédelmet, az otthonteremtés és -felújítás programját.
 Mindeközben a stabil gazdasági növekedési pálya megcélzása mellett prioritásként kezeli a
pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását, melyekre hazánk fejlődéséhez, a
szuverén gazdaságpolitika továbbviteléhez szükség van.
A 2022. évi költségvetés a források jelentős hányadát a gazdaság újraindításának szolgálatába állítja, a
nemzeti és az uniós fejlesztési források tekintetében egyaránt.
3. A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek
A családok és a nyugdíjasok védelme, az otthonteremtés és -felújítás támogatása
A kormány ezért a koronavírus-járvány idején és azt követően is elkötelezett a gyermekvállalás
ösztönzése, a gyermeket nevelő családok támogatása és életminőségük javítása mellett. Segíti a saját
otthon megteremtését és felújítását, elismeri a családok többleterőfeszítéseit és számos intézkedéssel
ösztönzi a kistelepülések komplex fejlesztését.
A családbarát Magyarország építésének központi eleme a Családvédelmi Akcióterv, amire a 2022. évi
költségvetésben is biztosított a fedezet, számos további intézkedés mellett:
 A magyar családok támogatását szolgálja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő
családi adórendszer, mely Európa egyik legalacsonyabb (15%-os) 210 személyijövedelemadó-kulcsát
alkalmazza, a gyermeknevelést pedig családi adó-, illetve járulékkedvezménnyel segíti.
 2022. január 1-jétől a 25 év alattiak szja-mentessége is segíti a fiatalok munkaerőpiaci részvételét,
önálló életkezdését és családalapítását.
 Az árvaellátás havi 24 250 forintos minimumösszege 2022. január 1-jétől több mint duplájára, havi
50 000 forintra emelkedik.
 A gyermekek otthongondozási díjának összege 2022-ben eléri a 2022. évi minimálbér összegét, az
ápolási díj pedig 5%-kal emelkedik.
 A 2019. július 1. előtt született, azt követően örökbefogadott gyermekek után igénybe vehető a
babaváró támogatás és a jelzálog-hitel elengedés.
 A csecsemőgondozási díj (csed) összege a bruttó jövedelem 70%-áról annak 100%-ára emelkedik
2021. július 1-jétől. A csed összegéből csak szja kerül levonásra, a csed-ből társadalombiztosítási
járulékot nem kell fizetni.
 A többgenerációs otthonteremtés elősegítése érdekében idén januártól a tetőtérbeépítéshez is
igénybe vehető az új lakásvásárlásra vonatkozó családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK)
összegének megfelelő támogatás. 1 gyermek esetén a támogatás összege 600 ezer forint, 2 gyermek
esetén 2,6 millió forint, 3 gyermek esetén pedig már 10 millió forint.
 A CSOK mellé a kétgyermekesek 10 millió forintos, a legalább háromgyermekesek 15 millió
forintos 3%-os kamattámogatott CSOK-hitelt is felvehetnek.
 Az otthonfelújítási támogatás, ami vissza nem térítendő, maximum 3 millió forintos támogatás,
 Az otthonfelújítási kölcsön idén február 1-jétől igényelhető, és azokat segíti, akiknek nincs elég
önereje az otthonfelújítási támogatás megigényléséhez. Ha az érintettek e kölcsönből finanszírozzák az
önerőt, nem esnek el a támogatástól.
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 A CSOK-kal vásárolt ingatlan a gyermekre átruházható: 10 évig nem lehet eladni, vagy
elajándékozni a CSOK-kal vásárolt ingatlant, ha azonban az érintettek a gyermekükre szeretnék azt
íratni, ez évtől megtehetik. Kizárólag a szülő írathatja a gyermekre az ingatlant, amelyet azonban a
gyermek sem adhat tovább a CSOK felvételétől számított 10 éven belül.
 A jelzáloghitel-elengedési lehetőség az építési hitelekre is vonatkozik, több fennálló lakáscélú
jelzálogkölcsön esetén megosztva is érvényesíthető. Ez esetben meg kell jelölni a támogatással
csökkenteni kívánt lakáscélú jelzáloghitel-szerződések sorrendjét.
 Idén január 1-jétől 2022. december 31-ig (átmeneti rendelkezésekkel 2026. december 31-ig) 27%ról 5%-ra csökkent az újonnan vásárolt, vagy építtetett lakások áfája.
 Idén január 1-jétől, ha a legalább 1 gyermeket váró, vagy nevelő család az új otthon
megvásárlásához (építtetéséhez) CSOK-ot igényel, az állam teljesen elengedi az áfa megfizetését.
 Nemcsak az 5 ezer fő alatti lakosságszámú kistelepüléseken, hanem – a 2016-2019. közötti
időszakhoz hasonlóan – az ország egész területén az építési telket vásárló, vagy saját erőből (nem
generálkivitelező közreműködésével) építkező családok legfeljebb 150 m2-es új lakás, vagy legfeljebb
300 m2-es családi ház kialakításához a telekvásárlásról, illetve az építési költségekről kiállított és
megfizetett számlák (27%-os) áfatartalmát utólag visszaigényelhetik, legfeljebb 5 millió forint erejéig,
legkésőbb 2022. december 31-ig.
A kormány tavaly, a család- és nyugdíjasvédelemi programja keretében jelentette be a 2009-ben
megszüntetett 13. havi nyugdíj visszaépítését, négy ütemben. A juttatás összege a kifizetés első
évében, 2021-ben a nyugellátás januári összegének 25%-a, 2022-ben az 50%-a, 2023-ban pedig a
75%-a. 2024-től pedig a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők a 13. havi nyugdíj teljes
összegét kézhez kapják. 2022-ben a költségvetés 160,3 milliárd forintot tervez a 13. havi ellátás
fedezetére fordítani. A kormány a nők családban betöltött szerepét időskorukban is kiemelten kezeli.
Az életük nagy részét munkával és gyermekneveléssel töltő nők 40 éves jogosultsági idővel már az
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően igénybe vehető nyugellátására 2022-ben a központi
költségvetés 332 milliárd forintot biztosít.

A gazdaság újraindítása
A Gazdaság-Újraindítási Akcióterv elemei hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar gazdaság sikeresen
birkózzon meg a kihívásokkal és minél rövidebb idő alatt visszatérjen a dinamikus növekedési
pályájára. Mindezen intézkedések egy kedvezőbb helyzetből induló gazdaságot eredményeznek, s ily
módon a 2022. évi költségvetést is megalapozzák.
A gazdaság újraindításának főbb területei:
 Munkahelyteremtés
 Adó- és járulékintézkedések:
o A béreket terhelő munkáltatói adóterhek 2022. július 1-jétől 2 százalékponttal tovább
csökkennek,
o A munkaerő-piacra visszatérők kedvezménye automatikus segítséget nyújt a koronavírus
járvány következtében állásukat elvesztő munkavállalóknak. A munkáltató a
minimálbérig mentesül a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás fizetése
alól a foglalkoztatás első két évében, harmadik évben pedig a szociális hozzájárulási
adóból 50%-os kedvezményt vehet igénybe a minimálbérig.
o Az iparűzési adót érintően lényeges intézkedés, hogy 2021-re vonatkozóan a 4
milliárdforint árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és középvállalkozások esetében a
maximális iparűzési adó mértéke 1%-ban került meghatározásra. Az érintettvállalkozások
már a 2021. évben fizetendő adóelőlegeikre vonatkozóan is érvényesíthetik az 50%-os
mérséklést, amennyiben a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) részére február 25-ig
benyújtották az adóelőleg-csökkentési nyilatkozatot. Az adóelőlegek mérsékléséről nem
nyilatkozó vállalkozások az adókedvezményt a 2021. adóévről szóló, 2022 májusában
történő elszámolás során vehetik igénybe.
 Hazai beruházások felfuttatása
 Digitalizáció
 Agrár- és vidékfejlesztés
 Környezet- és klímavédelem
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Egészségügy fejlesztése:
- Bérfejlesztési program:
A 2022. évi költségvetés tartalmazza az alap- és szakellátásban dolgozó orvosok 2021-ben elkezdődött
hároméves bérfejlesztése első és második ütemének, valamint az egészségügyi szakdolgozókat – a
korábbi bérfejlesztési program alapján – megillető újabb béremelésnek a fedezetét is.
- Egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés
Szükséges az országos intézetek, centrumkórházak fejlesztése, valamint az infektológiai ellátóhelyek
megerősítése, speciális igényeknek megfelelő járványkórházak, illetve pulmonológiai hálózat
kialakítása, a vérellátás megújítása, a megyei- és városi fekvőbeteg ellátó intézmények, valamint
járóbeteg szakellátó helyek fejlesztése. Az egészségügyi fejlesztések célja egy modern, a XXI. század
kihívásaira reagálni képes, hatékonyan működő ellátórendszer.
Fejlesztések a felsőoktatásban
A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatásért egyes egyetemek alapítói és fenntartói jogai az állam
által alapított vagyonkezelő alapítványokhoz kerültek. Az új működési formában az intézmények
hatékonyabban működhetnek, gyorsabban reagálhatnak térségük gazdasági igényeire, így a magyar
fiatalok versenyképesebb képzésben és a munkaerőpiacon is értékesebb oktatásban részesülhetnek. A
modellváltó egyetemeken továbbra is biztosított lesz az állami ösztöndíjas képzés, az oktatók pedig
teljesítményalapú, megemelt bérezésben részesülnek.
A modellváltás általános célja, hogy az egyetemek a helyi társadalmi élet, az értelmiségképzés és a
gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsák a képzési, kutatási,
innovációs, művészeti, sport- és kulturális szolgáltatási hátteret régiójuk és az egész ország tovább
javuló versenyképességéhez.
A közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülése
A közszolgálatban dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése továbbra is a kormány kiemelten fontos
céljai között szerepel, amelyet évről évre újabb intézkedésekkel erősít meg. Az életpályák és
bérintézkedések fedezetének azt a részét, amelynél egyértelműen meghatározott mind az intézményi
kör, mind a szükséges többlet összege, a fejezetek költségvetése tartalmazza. Ide tartozik többek
között a NAV-ban, a kulturális ágazatban, a köznevelésben, a szakképzésben, az
igazságszolgáltatásban dolgozók, illetve a rendvédelmi alkalmazottak körében végrehajtott
illetményemelés bázisba építése. A Céltartalékban került megtervezésre azoknak a döntéseknek a
fedezete, amelyek forrásigénye nagyságrendileg ismert, azonban az intézmények közötti felosztására
csak 2022-ben – tétele
felmérés alapján – kerülhet sor.
A költségvetés szabályrendszere lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben további
ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban előre nem tervezett bérintézkedésről születik döntés,
akkor annak fedezete megteremthető legyen.
Magyarország védelme
A rendvédelem megerősítése a 2022. évi költségvetésben is kiemelt szerepet kap, a költségvetés
biztosítja a megfelelő forrásokat a feladatok ellátására. A költségvetés a kor kihívásaihoz igazodó
kiberbiztonsági, informatikai fejlesztéseket is kiemelten kezeli, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
keretén belül működő Kiberbiztonsági Kutatóközpont és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. részére is többletet biztosít a kiberbiztonsági feladatok megfelelő ellátásához.
4. Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok központi finanszírozása 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz
igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.
4.1 Önkormányzatok működésének általános támogatása
A klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés,
helyi adóztatás stb.) ellátását – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános
támogatás szolgálja. A támogatáson belül elkülönítetten jelenik meg az önkormányzati hivatal, a
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legtipikusabb településüzemeltetési feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető
fenntartás, közutak fenntartása), illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok, a lakott
külterülettel kapcsolatos támogatása.
4.2 Szolidaritási hozzájárulás
A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy
lakosra jutó iparűzési adóerőképességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi
költségvetésnek.
2021. évben is az általános támogatásokat csökkenti az iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt
bevétel. Az elvárt bevétel legfeljebb a 2020. évi iparűzési adóalap 0,55 %-át jelenti az alábbi
differenciálás szerint:
Település kategóriák
Támogatáscsökkentés
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 22.001,-Ft – 50.000,-Ft közötti
11 - 36 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 50.001,-Ft – 68.000,-Ft közötti
36 - 45 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 68.001,-Ft – 90.000,-Ft közötti
45 - 52 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 90.001,- Ft – 120.000,- Ft közötti
52 - 57 %
Egy lakosra jutó adóerő-képesség 120.001,- Ft – 950.000,- Ft közötti
57 - 65 %
2022. évben a szolidaritási hozzájárulás összege 50.015.555 forint lesz.
Adóerő-képesség 45.962 ft/fő.
4.3 Köznevelési feladatok
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási
struktúra alapján 2022. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. Az
óvodai ellátás feladatán dolgozó – csoport átlag létszáma, foglalkoztatási időkeret, gyermekekkel
töltendő kötött idő előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a
költségvetés finanszírozza és hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
4.4 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok ellátás
Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások területére koncentrálódik.
4.4.1 Szociális feladatok egyéb támogatása
A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési
önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.
4.4.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások és intézményeik
működési kiadásaihoz kapcsolódik. (családsegítés, gyermekjólét, szociális étkeztetés, házi
segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása, tanyagondnoki szolgáltatás, bölcsődei ellátás)
4.4.3 Gyermekétkeztetés támogatása
Kötött felhasználású támogatás illeti meg az önkormányzatot a bölcsödében elhelyezett gyermekek
számára biztosított, valamint az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
Támogatás két részből áll: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából és a
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából.
4.4.4 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása
A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C.§ (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek
szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma
alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek
figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
Egy lakosra jutó adóerő-képesség ( forint)
Forint/étkezési adag
Alsó határ
Felső határ
0
18000
570
18001
21000
542
21001
24000
513
24001
27000
485
27001
30000
456
35

30001
35001
40001

35000
40000

399
342
285

4.4.5 Szociális ágazati pótlék
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban kifizetendő szociális összevont ágazati pótlékhoz és
közterheihez a központi költségvetés támogatást biztosít.
4.4.6 Bölcsőde támogatása
A települési önkormányzatokat 2018. évtől feladatalapú támogatás illeti meg az általunk fenntartott
bölcsődék kiadásaihoz. Átlagbéralapú támogatás a foglalkoztatott kisgyermeknevelők és dajkák
béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A bértámogatás
szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
Továbbá bölcsődei üzemeltetési támogatás biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból
származó elvárt bevételek figyelembevételével.
4.4.7 Kulturális feladatok
A kulturális feladatoknál – azon belül a kulturális javak védelmére, a közművelődési és a nyilvános
könyvtári ellátásra – az előző években bevezetett szabályozás érvényesül.
5.Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
5.1 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az önkormányzati, az
állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és szennyvízszolgáltatás,
valamint a más víziközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú ivóvíz ráfordításai
magasak. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik
5.2 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
 kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása - igényelhető
maximális támogatás 40 millió forint
 belterületi utak, járdák felújítása – igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió
forint
 óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás - igényelhető
maximális támogatás 20 millió forint
A fenti pontok közül csak az egyikre nyújtható be pályázat.


önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása, igényelhető maximális támogatás mértéke
új főzőkonyhák létrehozására, vagy az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyhák
kapacitásbővítésére, fejlesztésére esetén 100 millió forint, melegítőkonyhák felújítására 10
millió forint.

5.3 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Igényelhető a könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki
fejlesztéséhez, a muzeális feladatok szakmai fejlesztéséhez.
5.4 Önkormányzati rendkívüli támogatása
A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. Az
önkormányzatok rendkívüli támogatást pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése
vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A támogatásról a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a beérkező támogatási
igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2022. december 10- ig együttesen dönt.
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6. Törvény további önkormányzatokat érintő rendelkezései
6.1 Köztisztviselői illetményalap
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 132. § szerinti illetményalap 2022.
évben is 38.650 forint. (62.§(1))
A helyi önkormányzat képviselőtestülete rendeletben a 2022. évben is – az önkormányzat saját
forrásai terhére – a képviselőtestület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az 61.§ (6)
bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb
illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal
által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó
kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy
pótlék ez esetben sem fizethető. (62.§ (6))
A 2022. évi koncepció anyagában 50.880 forintos illetményalappal számoltunk (6%-os emelésnek
felel meg).
6.2 Cafetéria keret
A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-kerete illetve cafetéria-juttatást nem
nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten nem haladhatja meg a
nettó 400 ezer forintot, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást
teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. (62.§ (4))
A 2022. évi koncepció anyagában, az előző évekhez hasonlóan a köztisztviselők vonatkozásában a
minimálisan adandó bruttó 208.695, a közalkalmazottak és munka törvénykönyv hatálya alá tartozó
dolgozók tekintetében nettó 100.000 forintos cafetéria juttatással számoltunk.
6.3 Közalkalmazotti fizetési osztályok, illetménypótlék, kereset-kiegészítés
A Kjt. 66.§ (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához
tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első
fizetési fokozat garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat a törvény 7. számú
melléklete tartalmazza. (63.§ (1))
A Kjt. 69.§-a szerinti illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20 ezer forint. (63.§ (1))
A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés a 2022.
évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt
előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. (63.§ (2))
6.4 Kis összegű követelés
Az Áht. 97.§ (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100 ezer forint.
(72. §)
II. KONCEPCIÓ ÖNKORMÁNYZATI ELEMEI
1. Központi támogatások (1.számú melléklet)
Az önkormányzat működési támogatása a 2013. évben bevezetett számítási képlet szerint került
modellezésre. A törvény 2022. évben is számol elvonással. A 2020. évi iparűzési alap 0,55 %-a az
irányadó. Mezőhegyes vonatkozásában az egy főre jutó adóerő-képesség 45.962 forint, így az elvonás
összege 50.015.555 forint. A vonatkozó szabályok meghatározzák, hogy az elvonást mely támogatási
jogcímeknél kell végrehajtani. A prioritást figyelembe véve a zöldterület-gazdálkodás jogcímen járó
támogatás teljes mértékben, a közvilágítás fenntartásának támogatása részben elvonásra kerül.
A köznevelési feladatok támogatása egyrészt az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők
bértámogatásából, másrészt az óvoda működési támogatásából tevődik össze. A támogatott létszám
meghatározása a 2013. évben bevezetett elveken alapul.
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A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása tartalmazza a szociális feladatok egyéb
támogatását, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, valamint a gyermekétkeztetés, és
bölcsőde támogatását. A szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásánál mind a szociális
étkeztetés, mind a házi segítségnyújtás, valamint a nappali intézményi ellátás tekintetében a 2020.
évben mutatkozó átlaglétszámmal történt a modellezés.
A bölcsőde vonatkozásában a működési engedélyben nevesített létszám – 10 fő - szerinti tudjuk
lehívni a támogatás, illetve a gyermekétkeztetés területén is csak ezt a létszámot tudjuk figyelembe
venni.
A gyermekétkeztetés központi támogatása a 2015. évben bevezetett módon a dolgozók
bértámogatásából, gyermekétkeztetés üzemeltetési, és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének
támogatásából tevődik össze. A 2021. szeptemberében étkeztetési igényt benyújtók létszáma alapján
történt a központi támogatási igényünk megalapozása.
A kulturális feladatok központi támogatása emelkedett, de az alapja továbbra is a lakosságszám.
Az önkormányzat működési támogatását kiegészítő támogatások 2022. évben is pályázatokon
keresztül kerülhetnek odaítélésre. A koncepcióban az önkormányzati intézmények felújításához,
belterületi járdák felújításához nevesített összegeket nem szerepeltettük.
A központi támogatásokra betervezett összeg a koncepcióban 399.064.433 forint, melyből
szolidaritási hozzájárulásként állam által önkormányzattól elvont összeg 50.015.555 forint.

2. Kiadások és bevételek részletezése (2.számú melléklet)
A táblázat intézményenként és összevont önkormányzati szinten tartalmazza a kiadási és a bevételi
adatokat (2. számú melléklet),
Önkormányzati tevékenység 22 fő dolgozói létszámmal, melyből
• városgazdálkodás
17 fő (parkfenntartás 10 fő + karbantartás 7 fő)
• tanyagondnoki szolgálat 3 fő
• egészségügyi ágazat
2 fő (védőnők)
• jogalkotás
1 fő (főállású polgármester, 8 + 5 fő képviselőtestületi és bizottsági
tisztelet díj)
A 22 fő statisztikai létszámból nyugdíjazás 2 főt érint (park- karbantartási egység). Egy fő február 18.ig van állományban, az ő álláshelyét bérrel egész évre kiterveztük, a másik dolgozó augusztus 10.-ig
van állományban, az ő álláshelyét már korábban feltöltötte a testület.
A park és karbantartási egység részére a kötelező minimálbér emelésen felül további 3%-os emelést
terveztünk, valamint 100 ezer forintos cafetéria juttatást egységesen miden egyes dolgozónak, a
kötelező védőruha juttatás mellett. A tanyagondnokok béremeléséről, mint szociális szféráról központi
intézkedés történt, melyet a koncepció anyaga már tartalmazza.
A koncepció anyaga főállású polgármesteri díjazással számol, valamint havi nettó 50.000 forintos
tiszteletdíjjal a képviselők, és nettó 10.000 forintos tiszteletdíjjal a külső bizottsági tagok
vonatkozásában.
A tervezet a közfoglalkoztatással kapcsolatban nem teljes körű, mivel a 2022. évben induló programok
tervezése jelenleg is folyik. Az előző évről áthúzódó programokat tartalmazza csak az anyag.
A fejlesztések 5,2 %-a saját bevételeink terhére került megtervezésre, a többit a szennyvíztisztító
korszerűsítés II. szakasza, a Területi Operatív Program lehatárolt keret terhére megvalósítható
pályázatokat tartalmazza. Továbbá 140 millió forint lehet az a pénzmaradvány, mely az adóbevételi
többletből még fennmaradt a 2021. évről. A koncepció anyagában ebből 40 milliót a Centrál födém
felújítására terveztünk be, a többit (70 milliót) tartalékba helyeztük, 20 milliót a 2022. januári bérhez
csoportosítottunk, 10 millióval korrigáltuk a tervezet egyenlegét.
2022. évre új fejlesztési célú hitelek felvételt nem terveztük.
Polgármesteri Hivatal tevékenysége 25 fő dolgozói létszámmal, melyből
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•
•

igazgatási tevékenység
kisegítő tevékenység

21 fő (köztisztviselő)
4 fő (informatikus, közterület-felügyelő, és 2 fő takarítónő).

A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 25 fő, melyből jelenleg betöltendő üres álláshely egy (műszaki
csoport), nyugdíjazás egy főt érint, de az állas helyét feladatátcsoportosítással oldottuk meg. A
koncepció anyaga már tartalmazza a feladatot átvállalt dolgozók plusz juttatását is. A polgármesteri
hivatal köztisztviselői részére a koncepció anyagában 6%-os illetményalap emelést végeztünk (48.000
forintról 50.880 forintra), továbbá a törvény szerint minimálisan adandó 208.695 forintos cafetéria
kerettel terveztünk.
Általános Művelődési Központ 54 fő dolgozói létszámmal, melyből 2 fő részmunkaidőben (1 fő 4
órában foglalkoztatott mosónő és 1 fő 7 órában foglalkoztatott gépkocsivezető) van foglalkoztatva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gyermekétkeztetési tevékenység
közétkeztetési tevékenység
bölcsődei ellátás
óvodai nevelés
közművelődés
könyvtár
iskola-egészségügy
nappali szociális ellátás
család- és gyermekjóléti szolgálat
szociális étkeztetés
házi segítség nyújtás

10 fő,
2 fő,
4 fő,
19 fő,
6 fő,
2 fő,
1 fő,
3,5 fő,
2,0 fő,
0,5 fő,
4,0 fő.

Az intézménynél egy üres álláshely van, az étteremi szakács. Az intézménynél 3 fő kezdi meg a
felmentési idejét (portás, ügyintéző, takarítónő), álláshelyeket bérrel kiterveztük egész évre, a
felmentési bér mellett. A konyhai dolgozók részére a kötelező minimálbér emelésen felül további 3%os emelést terveztünk, valamint 100 ezer forintos cafetéria juttatást egységesen az intézmény minden
egyes dolgozójának. A koncepció anyagába betervezésre kerültek a friss kormányzati döntések alapján
az óvodapedagógusok, a bölcsődei és a szociális dolgozók béremelése. A kulturális ágazat
béremeléséről még várjuk a központi rendelkezéseket, valamint az ezeknek a finanszírozásához
szükséges központi támogatásokról szóló (kivéve a szociális ágazati pótlék, mert ezt ismerjük)
intézkedéseket is.
3. Dologi kiadásokról (röviden)
- A dologi kiadások között a koncepció anyagában megtervezésre kerültek a főbb kiadások
(épületeink rezsi költsége, telefon, internet díjak, élelmezési anyag, szolgáltatási kiadások,
egyéb kiadások, áfa).
- A koncepció anyaga a fogászat tekintetében már úgy tervez, hogy dr. Herter László januártól
vállalkozó orvosként kezdi meg az ellátást, helyettes fogorvossal a szerződés megszüntetésre
kerül. Orvosi ügyeleti díj 4 millió forint.
- Lakossági járdaépítési akcióra 500 ezer forintot terveztünk.
- Közvilágítási szolgáltatást megdupláztuk, 33 millió forint, új karácsonyi díszítőelemekre nem
terveztünk összeget
- Gyepmesteri, állati hulladék elszállítására betervezett összeg 7,2 millió forint
- sportpálya üzemeltetésére 1,5 milliót, egyesületi támogatásra 3 millió forintot terveztünk
- köztemető működtetésének vállalkozói támogatása 1,1 millió forint
- rendezvénykeret összege 5,5 millió forint
- segélykeret 11,6 millió forint
- Dél-Békési Kistérségi tagdíj 1,5 millió forint, Dareh tagdíj 322 ezer forint
- Alföldvíz Zrt.-vel való szerződésünk jelenleg érvényben van, tehát az előző évekhez
hasonlóan került bele a koncepció anyagába.
- A (önkormányzat) projektek oszlopban a tartalék soron lévő összeg a már lezárt projektek
jótállási garanciáját takarja, mely összeget a projekt alszámlákon elkülönítve tartunk.
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Segélyezésre központi támogatást nem kapunk (az adóerőképességünk miatt), de kiadási
oldalon 11.630.000 forintot terveztünk.

4. Beruházási és felújítási kiadások (3. számú melléklet)
Az egyes költségvetési szervek által közölt fejlesztési elképzelések a 3. számú mellékletben
szerepelnek a koncepció anyagában, a fejlesztési elképzelések forrásáról is ez a melléklet ad
tájékoztatást. Fejlesztési hitel felvételével sem számol az anyag.
5. Pénzmaradvány – Tartalék
A pénzmaradvány (működési és felhalmozási együtt) várható összege 964.560.863 forintra tehető.
Ebből:
- A projektekre vonatkozó összeg 794.402.461 forint. Az összeget a projektekre vonatkozóan
beterveztük bérre, járulékra, dologi kiadásra, beruházás, felújításra, illetve a már befejezett
projekteknél leutalt jótállási garancia összegét tartalékra.
- A pénzmaradványból az önkormányzati és ÁMK-s közfoglalkoztatási programokhoz leutalt
támogatási előleg is pénzmaradvány, ennek összege 8.385.879 forint, ezt bérrel, járulékkal
szemben állítottuk be az anyagba.
- A Molnár C. Pál lakótelepi járdaépítésre leutalt támogatási előleget és a hozzá vállalt önerő
összegét együtt szintén pénzmaradványba tettük felújítással szemben, összege 21.772.523
forint.
- A Centrál épület födém helyreállításához 40.000.000 forint pénzmaradványt
csoportosítottunk.
- Végül 100.000.000 forintra az a pénzmaradvány, ami a fentiekben felsoroltakon kívül
megmarad. Ebből 20.000.000 forintot a januári első bérre tartalékolunk, 10.000.000 forinttal
korrigáltuk jelen koncepciós anyag egyenlegét, tehát beforgattuk működésre. Összesen
70.000.000 forint az a (becsült) pénzmaradvány, amihez célt határozhat meg a testület, úgy
mint TOP Plusz pályázatok előkészítési költségei, vagy az esetleges önerő szükséglet stb.
A pénzmaradvány pontos összege a decemberi pénzforgalom lekönyvelése után, körülbelül a
költségvetés II. fordulós anyagának a tárgyalásakor pontosodik.
6. Az összevont önkormányzati adatok
BEVÉTELEK:
Központi támogatások
Helyi adók
Saját bevételek
Átvett pénzeszközök
Pénzmaradvány
Bevételek összesen:

409.752.344 forint
329.300.000 forint
90.696.325 forint
41.843.438 forint
964.560.863 forint
1.836.152.970 forint

KIADÁSOK:
Bér és járulék:
515.750.545 forint
Dologi kiadások:
274.263.059 forint
Pénzeszköz átadások:
17.201.733 forint
Segélyezési keret:
11.630.000 forint
Áht-n belüli megelőlegezés:
15.945.051 forint
Szolidaritási hozzájárulás:
50.015.555 forint
Beruházás, felújítás:
866.275.678 forint
Tartalék:
85.590.771 forint
Kiadások összesen:
1.836.672.391 forint
Egyenleg:

-519.422 forint
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület ajánlását a további tervezési munkához.
Mezőhegyes, 2021. december 3.
Pap István Tibor
Polgármester
Előterjesztést készítette:

Laurinyeczné Hurguly Éva pü.vezető

Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
Egyszerű többség

Erre a linkre kattintva érhető el a Koncepció melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. 5820
13-4/2021.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. I. félévi munkatervéről
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület munkatervének egy része kötelező napirendekből áll, amelyek
megtárgyalása időponthoz kötött, illetve jogszabályi előírásokon alapul, egy része pedig már
néhány ismert ügy továbbvitele.
A munkaterv összeállításához – az önkormányzat SZMSZ-e alapján - javaslatot
kértünk a képviselőktől, a jegyzőtől, az önkormányzati intézmények vezetőitől, a nemzetiségi
önkormányzat elnökétől, valamint a lakosság önszerveződő közösségeitől. A munkaterv
napirendjeire vonatkozóan javaslat nem érkezett, azonban Pauliné Szabó Ildikó és Verikné
Frankó Ilona mint helyi civil szervezetek vezetői egyéb javaslattal éltek, melyek tartalmát az
SZMSZ alapján röviden ismertetem.
Paulikné Szabó Ildikó azt írta, hálásan köszöni az ÁMK és az Önkormányzat
támogatását a Mazsorett és Néptánc oktatás terén, az anyagi hozzájárulást az Egyesület
nevében. Ezt a munkát szeretné folytatni jövőre is, ha ereje engedi. Az anyagi támogatást
elfogadják a jövő évben is, bízik benne, hogy a városi rendezvényeket fogják színesíteni.
2022. augusztus 20-án szeretnék megünnepelni a 25 éves Mazsorett tevékenységet. Kérte,
hogy ha lehet, az önkormányzat támogassa majd ezt az eseményt.
Verikné Frankó Ilona a Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesületének
képviselőjeként kérte a testületet, hogy a 2022. évi évzáró és egyéb egész éves
rendezvényeikhez anyagi támogatást nyújtson. Erről majd az Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottság fog dönteni, a 2022. évi rendezvényterv tárgyalásakor, 2022. év
elején.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2022. I. félévi munkatervét vitassa meg, és
az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2021. (XII.8.) kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. I. félévi munkatervéről
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 14 óra. A Képviselő-testület a 2022. I. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2022. január 26.
Napirend:
1) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása tájékoztatója az orvosi ügyelet 2021. évi
üzemeltetéséről
Előadó: Oravecz Nóra Elnök
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) A 2022. évi költségvetés – első forduló
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) A Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központja
és az ÁMK Könyvtárának beszámolója 2021. évi tevékenységéről
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Előadó: Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2022. február 23.
Napirend:
1) A 2022. évi költségvetés – második forduló
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Tájékoztató a József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsődéjének
működéséről, nyitva tartási rendjéről, a nevelés-gondozás nélküli
munkanap(ok)ról, a József Attila ÁMK Óvodájának nyitvatartási rendjéről,
beíratási rendjéről, továbbá az óvoda és a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjéről; A
bölcsődei térítési díj meghatározása
Előadó: Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ
intézményvezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2022. március 30.
Napirend:
1) A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium beszámolója 2021. évi
tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
Előadó: Magyarné Erdődi Mónika intézményvezető
Véleményezi: Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
2) A Képviselő-testület 2020.-2024. közti ciklus idejére szóló gazdasági programja, a
2022. évi feladatok meghatározása
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
3) Beszámoló az átruházott hatáskörök 2021. évi gyakorlásáról
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
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2022. április 27.
Napirend:
1) 2021. évi zárszámadás
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló az önkormányzat és intézményeinél végzett
tevékenységről
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2022. május 25.
Napirend:
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belső

ellenőrzési

1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Előadók: Nagy Lajos Nagy Lajos r. alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság
vezetője és Zsótér Attila r. őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Előadók: a szervezetek elnökei
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) A József Attila ÁMK Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központja 2021. évi szakmai
munkája eredményességének értékelése
Előadó: Szentmihályi Ferenc jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2022. június 29.
Napirend:
1) A képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága
helyzetéről
Előadó: Tarkó Gábor elnök
Véleményezi: Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
Mezőhegyes, 2021. december 1.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Dr. Szabados Éva aljegyző
Törvényességi
szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Pénzügyi, Szoc. és Ür.
Bizottság
Szükséges szavazat:
egyszerű többség
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jelenlegi

13-5/2021.

DAREH

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Elnöki beszámoló a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult meg.

Létrehozását

Célzó

A Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzsnyilvántartási adatai a következők:
Megnevezés:
Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
Székhely:
5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
Adószám:
15583381-2-04
KSH szám:
15583381-8411-327-04
Alaptev. szakágazat:
841105
TEÁOR:
8411
Törzstőke számla:
11733041-15583381-10500006
Működési számla:
11733041-15583381-00000000
A törzstőkét (alapítói vagyon) a tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi.
Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján
kerül megállapításra.
A Társulás éves költségvetésének alapja a működési hozzájárulás, melynek összege 2021.
évben 0,- Ft/fő. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző
év december 31-ig, amely a KSH 2016. január 1-jei adatai szerinti lakosságszámok alapján
került megállapításra.
A Társulás 2021. évben 1 határozatképes taggyűlést tartott, illetve a Társulás elnöke - a
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében – a 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 26 Elnöki határozatot hozott.
Az 1/2021. (II.08.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke döntött arról, hogy a „Használt
mobil dobrostagép beszerzése” tárgyában lefolytatott, a Kbt. Második része, XV. fejezete
szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást a benyújtott ajánlatok bírálata és értékelése nélkül
a Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján, mivel az árajánlatok mindegyike meghaladja a - 75. § (4)
bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét a Bíráló
Bizottság egyhangú javaslatára eredménytelennek nyilvánítja. Döntött továbbá arról, hogy a
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának fejlesztése érdekében továbbra is használt
mobil dobrostát kíván beszerezni. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására beszerzési eljárást folytat le és a bevont
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó szolgáltatási díjának fedezetét a Társulás
2021. évi költségvetésében biztosítja.
45

A 2/2021. (II.10.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke - a jogszabályi hivatkozásban
történő elírás miatt – az 1/2021. (II.08.) Elnöki határozat 1. pontját módosította.
A Társulás Elnöke a 3/2021. (II.10.) – 6/2021. (II.10.) Elnöki határozatokban elfogadta a
Társulás 2021. évi költségvetését, rendelkezett a saját bevételekről és a Gst. 3. § (1)
bekezdése szerinti, engedélyköteles adósságot keletkeztető ügyletekről. A működési
hozzájárulás tárgyában hozott korábbi Elnöki határozatot a Társulás Elnöke akként
módosította, hogy a működési hozzájárulás mértéke 2021. évre 0,- Ft/fő összegben került
megállapításra. A munkaszervezeti feladatokra 2021. évre a Társulás Elnöke 5 millió forintot
biztosított.
A 7/2021. (II.10.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke jóváhagyta a Társulás 2021. évi
közbeszerzési tervét.
A 8/2021. (II.17.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke döntött arról, hogy a
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának fejlesztése érdekében beszerezni kívánt
használt mobil dobrostára vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadót bíz meg a Kbt. szabályainak megfelelően. A bevont felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes (5600 Békéscsaba,
Kinizsi u. 13., felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói lajstromszáma: 00302.). A
szolgáltatás díja 425.200,- Ft + Áfa, mely ár nem tartalmazza az esetlegesen a hatóságok
felé fizetendő, az ajánlatkérőt terhelő díjakat. A fentieken túl a Társulás Elnöke felkérte a
Közbeszerzési Bizottságot a beszerzési szabályzat elfogadására és a beszerzési eljárás
lefolytatására.
A Társulás Elnöke a 9/2021. (II.23.) Elnöki határozatban döntött arról, hogy a használt
mobil dobrosta becsült értéke nettó 54 millió forint, mely beszerzésének fedezetére 54 millió
forint+ÁFA összeget különít el a 2021-es költségvetésében a vagyonhasznosítási díjból
befolyt bevételek terhére.
A 10/2021. (II.23.) Elnöki határozatban jóváhagyásra került a „Használt mobil dobrostagép
beszerzése” tárgyú, uniós eljárásrend szerint, a Kbt. Második része XV. fejezete szerinti nyílt
eljárásra vonatkozó közbeszerzési szabályzat, a 11/2021. (II.23.) Elnöki határozatban
pedig elfogadásra került az ajánlati felhívás tartalma.
A Társulás Elnöke a 12/2021. (III.19.) Elnöki határozatban döntött arról, hogy a Társulás a
DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel halasztott fizetési megállapodást köt, a
2016. március 24. napján megkötött, többször módosított vagyonhasznosítási szerződésben
vállalt, lejárt esedékességű, vagyonhasznosítási díjból eredő tartozása rendezése
érdekében. A KS-583385-2020/1. sorszámú, 272.625.702 Ft összegű számla halasztott
fizetési határidejét 2021. június 30-i dátummal állapította meg.
A 13/2021. (III.19.) Elnöki határozatban módosításra került a Társulás 2020. évi
költségvetése.
A 14/2021. (III. 29.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke utólagosan jóváhagyta a
DAREH Bázis Nonprofit Zrt. által a békéscsabai hulladékválogató technológiájába épített
egyes gépek üzemeltetése érdekében szükséges értéknövelő beruházások elvégzését
összesen bruttó 65.633.435,-Ft értékben a 2021. évi költségvetés beruházási kiadásai keret
terhére, illetve döntött az értéknövelő beruházások megtérítése kapcsán szükséges
megállapodások megkötéséről.
A 15/2021. (IV.30.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke döntött arról, hogy a „Használt
mobil dobrostagép beszerzése” tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti
uniós nyílt közbeszerzési eljárásban a SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3527
Miskolc, Sajó út 4.) benyújtott ajánlata a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mivel az ajánlattevő által megajánlott gép nem felel meg a műszaki leírásban
meghatározott feltételnek (gyártási év). A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívást az MRE-H
Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 89.) ajánlattevő
részére kell megküldeni, mivel ajánlata az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat.
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A Társulás Elnöke a 16/2021. (V.06.) Elnöki határozatban a „Használt mobil dobrostagép
beszerzése” tárgyában indított Kbt. Második Része, XV. fejezete szerinti uniós nyílt
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, az MRE-H Kft. (2700 Cegléd, Pesti út
89.) ajánlattevő benyújtott ajánlatát érvényesnek, megfelelőnek és alkalmasnak nyilvánította
és az MRE-H Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként határozta meg. Ajánlati ára:
53.850.000,-HUF + ÁFA
A 17/2021. (V.12.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke elfogadta a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2019. év beszámolójának a 2020. évben feltárt
hibahatások miatt szükséges módosítását, egyetértve a társaság adózott eredményből
30.527 E Ft eredménytartalékba helyezésével. Továbbá elfogadta a társaság 2020. évi éves
beszámolóját, egyetértve a társaság 2020. évi adózott eredményből 37.905 E Ft
eredménytartalékba helyezésével.
A 18/2021. (V.12.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke döntött arról, hogy mint alapító
és tulajdonos igazolja, hogy a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626)
vezető tisztségviselői
1. Dr. Csige Gábor az igazgatóság elnökeként
2. Balla Ferenc Péter az igazgatóság tagjaként
3. Csepreghy Mátyás az igazgatóság tagjaként
4. Gyucha Mariann az igazgatóság tagjaként
5. Siket Tibor az igazgatóság tagjaként
6. Kozma János az igazgatóság tagjaként
2020. évben munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt
tartva, ügyvezetési tevékenységüket megfelelően végezték, ezért részükre a felmentvényt
megadta.
A 19/2021. (V.12.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke megállapította, hogy a DAREH
BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600
Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői részére a
Taggyűlés által megállapított, 2020. évre vonatkozó jutalomfeladatok teljes körűen, 100 %-os
arányban teljesültek. A jutalom kifizetését engedélyezte.
A 20/2021. (V.12.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba,
külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) 2021. évi üzleti tervét 4.877.980 E Ft
bevétellel, 4.871.334 E Ft költségráfordítással 6.646 E Ft adózás előtti eredménnyel
elfogadta.
A 21/2021. (V.12.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke meghatározta a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba,
külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) vezető tisztségviselői – az Igazgatóság elnöke
és tagjai – részére a 2021. évre vonatkozóan a jutalomfeladatokat az alábbiak szerint:
A vezető tisztségviselő részére három havi megbízási díjának megfelelő jutalom (ezt
feltételezve 100 %-nak) fizethető ki, a Társaság nyeresége mértékéig, részfeladatonként az
alábbiak szerint:
1) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság 2021. évi adózott eredménye meghaladja az
6.000 E Ft-ot, és
2) 50 %-os rész fizethető, ha a társaság a 2021. évi adózott eredménye meghaladja az
6.000 E Ft-ot és a társaság az összes bevétele meghaladja a 4.880.000 E Ft-ot.
A Társulás Elnöke a 22/2021. (V.12.) Elnöki határozatban a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba,
külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) igazgatósági elnökének javadalmazását bruttó
450.000,- Ft/hó (azaz négyszázötvenezer Forint/hó) összegben, az igazgatósági tagjainak
javadalmazását bruttó 350.000,- Ft/hó (azaz háromszázötvenezer Forint/hó) összegben
határozta meg 2021. május 1. napjától.
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A Társulás Elnöke a 23/2021. (V.12.) Elnöki határozatban döntött a DAREH BÁZIS
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600 Békéscsaba,
külterület 0763/192 hrsz., Cg. 04-10-001626) alapszabályának módosításáról, a társaság
igazgatósága tagjának Balla Ferenc Pétert, Csepreghy Mátyást, Dr. Csige Gábort, Gyucha
Mariannt és Siket Tibort bízta meg 2021. október 2. napjától 2026. október 1. napjáig tartó
határozott időtartamra. Az igazgatóság elnökének megbízási díját havi bruttó 450.000 Ft
összegben, az igazgatósági tagok tiszteletdíját havi bruttó 350.000 Ft összegben állapította
meg. A társaság igazgatósága elnökének Dr. Csige Gábort jelölte ki 2021. október 2.
napjától 2026. október 1. napjáig tartó határozott időtartamra.
A Társulás Elnöke a 24/2021. (V.19.) Elnöki határozatban elfogadta a Társulás 2020. évi
költségvetésének végrehajtását.
A 25/2021. (V.19.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke jóváhagyta a Társulásnál 2020.
évben végzett belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést.
A 26/2021. (VI.14.) Elnöki határozatban a Társulás Elnöke döntött arról, hogy a Társulás,
mint a DAREH Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt (5600 Békéscsaba, külterület
0763/192., Cg. 04-10-001626) alapítója és tulajdonosa a DAREH Bázis
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt-vel halasztott fizetési megállapodást köt, a 2016. március
24. napján megkötött, többször módosított vagyonhasznosítási szerződésben vállalt,
vagyonhasznosítási díjból eredő tartozása rendezése érdekében. A KS-583385-2021/2.
sorszámú, 345.962.804 Ft összegű számla összegéből fennálló 300.000.000,-Ft összegű
tartozás halasztott fizetési határidejét 150.000.000,-Ft összeg tekintetében 2021.09.30-i,
150.000.000,-Ft összeg tekintetében 2022.05.31-i dátummal állapította meg.
2021. október 01. napján a Taggyűlés a 2022. évre vonatkozó működési hozzájárulás
mértékét 0,-Ft/fő összegben állapította meg.
A Társulás elnöke beszámolt a veszélyhelyzetben hozott elnöki határozatokról, amelyeket a
Taggyűlés jóváhagyott.
A taggyűlésen módosításra került a Társulás 2021. évi költségvetése.
Sor került a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú projekt támogatási
szerződésének módosításának jóváhagyására.
Sor került a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítására, a Taggyűlés a
Társaság felügyelő bizottsága tagjának Szarvas Pétert - 2021. december 1. napjától 2026.
október 1. napjáig tartó határozott időtartamra - Völgyi Sándor Lászlót és Nyemcsok Jánost 2021. október 2. napjától 2026. október 1. napjáig tartó határozott időtartamra – bízta meg. A
Taggyűlés a felügyelőbizottsági tagok javadalmazását egységesen havi bruttó 30.000,- Ft
összegben határozta meg. A felügyelő bizottsági elnökének Szarvas Pétert jelölte ki, 2021.
december 1. napjától 2026. október 1. napjáig tartó határozott időtartamra.
A Taggyűlés jóváhagyta a Társulás és a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. között létrejött, és a
Társulás és az FBH-NP Nonprofit Kft. – Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft.
Konzorcium DAREH 2018 között létrejött vagyonhasznosítási szerződések módosítását.
Ennek keretében a Társulás által beszerzett mobil dobrosta vagyonhasznosításra átadásra
került a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. részére, továbbá a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. részére
átadott és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátásához nem szükséges
edényzet a Zrt. vagyonhasznosításából visszavételre, a Konzorcium részére pedig
vagyonhasznosításra átadásra került.
A Taggyűlés jóváhagyta a Társulás 2022-2025. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési
tervét és 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.
A Taggyűlés döntött arról, hogy megismerve a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Zrt. 2022. évi belső ellenőrzési tervét, azt jóváhagyásra javasolja a
felügyelőbizottság részére.
A DAREH Önkormányzati Társulás 2021. évi gazdálkodása (2021. november 26-i állapot
szerint)
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A Társulásnak 2021-ben 811.985 ezer Ft finanszírozási, továbbá 620.591 ezer Ft
költségvetési bevétele keletkezett.
A finanszírozási bevételből 374.685 ezer Ft a KEHOP-3.-2.-1-15-2017-00010 „Komplex
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföld térségben, különös tekintettel az
elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” pályázatra 2017-ben befolyt
és fel nem használt támogatási előlegből, a fennmaradó 437.300 ezer Ft a korábbi években
keletkezet költségvetési maradvány.
Az NHKV Zrt által 2019. július 04-én elfogadott, módosított fejlesztési javaslat alapján a
KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 beruházás műszaki tartalma változott, s így az egyes
projektelemek költsége is. A Kormány 1540/2021. (VIII.3.) határozatában döntött a projekt
támogatásának növeléséről, a támogatás intenzitásának változatlansága mellett. A Társulás
költségvetésében szereplő programelemek közül az építés támogatási összege 414.950
ezer Ft-tal, a támogatásra jutó halasztott BM önerő összege 45.270 ezer Ft-tal növekedett. A
korábban folyósított pályázati előlegből 2021.11.29-ig nem történt kifizetés. Az építés
projektelemmel kapcsolatban szerződéskötésre került sor, az aprítógép 2021.11.19-én került
leszállításra, a kötelező nyilvánosság programelemnél részteljesítés már történt, utóbbiakkal
kapcsolatban december hónapban várható pénzügyi teljesítés.
A 4/2021 (II.10.) Elnöki határozat a 2021.évre vonatkozó működési hozzájárulást 0 Ft-ban
állapította meg, a korábbi évek hátralékából 2.974 ezer Ft realizálódott. Eszközhasználati
díjként, ÁFA-val növelten 617.591 ezer Ft folyt be, a DAREH Bázis Zrt részére 150.000 ezer
Ft értékben a fizetési határidő átütemezése 2021. december 31-ig ad lehetőséget a
halasztott fizetésre.
A beszerzésekhez kapcsolódó, levonható és fizetendő ÁFA különbözeteként 17.530 ezer Ft
visszaigényelhető ÁFA keletkezett, a kiutalási igényt az október havi bevallással egyidejűleg
jeleztük a NAV felé.
Egyéb bevételként (kamatjóváírás, kiadás visszatérülés) 26 ezer Ft jóváírása történt meg.
A 2021. évi kiadási előirányzatok az alábbi feladatok finanszírozását tették lehetővé.
Dologi kiadás előirányzat terhére tárhely szolgáltatásra 39 ezer Ft került elszámolásra, a
NAV részére 81.671 ezer Ft ÁFA került átutalásra. A dévaványai hulladékgyűjtő udvar
áramellátása 76 ezer Ft, a bankszámla vezetése 54 ezer Ft, vízkészlet-járulék megfizetésére
36 ezer Ft teljesült. A munkaszervezeti feladatokat ellátó Orosházi Polgármesteri Hivatal
részére 4.167 ezer Ft került átutalásra. Épületfeltüntetési vázrajz elkészítésére, annak
földhivatali bejegyzésére 178 ezer, a használt dobrosta beszerzésével közbeszerzési eljárás
lefolytatásával kapcsolatos ügyvédi munkadíjra, a hirdetményekre 1.539 ezer Ft-ot fordított a
Társulás.
A 14/2021 (III.19.) Elnöki határozat alapján a befolyt vagyonhasznosítási díj terhére,
megtérítette a vagyonhasznosítás során a DAREH Bázis Zrt által végrehajtott értéknövelő
beruházásokat 38.167 ezer Ft, a felújításokat 27.467 ezer Ft értékben, továbbá 68.389 ezer
Ft értékben használt dobrosta beszerzésére került sor.

Orosháza, 2021. december 01.

Lengyel Zsolt András sk.
elnök
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13-6/2021.
A Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft. beszámolója a folyékony
hulladék elszállításával kapcsolatos tevékenységéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13-7/2021.
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.
A képviselő-testület 317/2021. (IX.29.) Kt. számú határozatában 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 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 maradtak. Egyúttal, a testület felkérte a szerkesztő bizottságot
és a megbízottat, hogy az általuk végzett munkába, az újság szerkesztésébe vonják be Dobos
Ferencet, a Mezőhegyesi József Attila ÁMK közalkalmazottját is.
Korábban is 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, és abba
ismét be lett vonva.
Az is felmerült a korábbi testületi üléseken, hogy Pintér Gábor feladatköre túl kiterjedt a
kapott megbízási díjhoz mérten, így le lehetne azt szűkíteni.
Ezért kérem a testületet, hogy döntsön arról, hogy vagy meghosszabbítja Pintér Gábor
megbízását – feladatait is mérlegelve - a költségvetési év végéig (2022. december 31.-éig), és
addig betervezi ezt az összeget a költségvetésbe, vagy döntsön arról, hogy 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:

51

A)
Határozati javaslat
____/2021. (XII.8.) 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, Vörösmarty u. 8.) megbízását havi bruttó
50.000,-Ft (azaz: ötvenezer forint) díjazásért, 2022. január 1.-jétől 2022. december 31.-éig
terjedő időtartamra. A szerződés egyéb feltételei változatlanok maradnak.
A megbízási díj forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetésének személyi juttatások
előirányzata, az összeg betervezésre kerül a költségvetésbe.
Felkéri a polgármestert, hogy a megbízottal kötött megbízási szerződést a fentiek szerint
módosítsa.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. január 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 2022. január 1.-jétől nem
hosszabbítja meg Pintér Gábor (anyja neve: Suba Erzsébet, született Orosházán, 1988.
szeptember 06-án, lakóhelye: 5820 Mezőhegyes, Vörösmarty u. 8.) 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 2022. január 1.-jétől a Mezőhegyesi József Attila ÁMK, azon belül Dobos Ferenc
közalkalmazott látja el.
Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a feladat jövőbeni ellátásáról - a szükséges
intézkedések megtétele érdekében - az ÁMK intézményvezetőjét, Verébné Sulyok Évát.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: 2022. december 31.
Mezőhegyes, 2021. december 2.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi Bizottság
egyszerű többség
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13-8/2021.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
____/2021. (___.___.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI.25.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Nem lép hatályba Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021.
(XI. 25.) önkormányzati rendelet.
2. §
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
Mezőhegyes, 2021. december hó

Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (XI.25.)
önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséhez
A Magyar Közlöny 208. számában kihirdetésre került a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV.
törvény, melynek 4. § 24. pontja kimondja, hogy a 2021. évi XCIX. tv. 152. § (2)
bekezdésében az „A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését
követő 90. napig” szövegrész helyett az „A 2022. december 31. napjáig” szöveggel lép
hatályba.
A 2021. évi XCIX. tv. 152. § (2) bekezdése mondta ki, hogy „A 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig az állam vagy helyi
önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az
állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma
nem módosítható úgy, hogy az a bérleti díj megemelését eredményezze.”
A fenti jogszabályok értelmében immár nem csak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90.
napig nem lehet lakbért emelni, hanem biztosan 2022. december 31.-ig nem, tehát egész
évben tilos 2022-ben.
Így az előző ülésen elfogadott, a csak és kizárólag a költségelvű lakbért emelő 15/2021.
(XI.25.) önkormányzati rendelet nem léphet hatályba.
Egyéb díjakon, adómértékeken nem változtatott a testület, így csupán az előbbi, még hatályba
nem lépett rendelet hatályba nem lépéséről kell rendeletet hozni.
Ebből a célból készült el jelen rendelettervezet.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz
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 önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítását központi jogszabály nem teszi lehetővé.
Ez a jogszabály a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. XCIX.
törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvény 4. § 24. pontja. Így a 15/2021.
(XI.25.) Ö.sz. rendelet, mely a költségelven bérbe adott lakások lakbérét pályázati kötelem
miatt 2022. január 1-jével az inflációs ráta mértékével egyező hányaddal emelte volna, nem
léphet hatályba.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A költségelven bérbe adott lakások bérleti díja nem nő, így ezen
lakások bérlőinek anyagi terhe nem növekszik.

b) Gazdasági hatása: a rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.

c) Költségvetési hatásai: Mivel a lakbéremelés nem lett volna jelentős mértékű, és csupán 10
önkormányzati ingatlant érintett volna, a rendelet-tervezet az önkormányzat 2022. évi
költségvetésének bevételi főösszegét lényegében nem érinti.
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 rendelet megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett törvénysértést
eredményezne, tekintettel arra, hogy ellentétes lenne a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti
szabályokról szóló 2021. XCIX. törvény hatálybalépéséről szóló 2021. évi CXV. törvénnyel.
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma F. u. 22. 5820
13-9/2021.

ELŐTERJESZTÉS

A 2021. évi ÁSZ ellenőrzésre tett intézkedési terv
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2021.06.21.-én kelt, V0928 azonosítószámú értesítése
alapján „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás
irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése” című
ellenőrzést végzi a Mezőhegyes Városi Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében:
1. József Attila Általános Művelődési Központ
2. Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvényben (ÁSZ törvény) kapott
felhatalmazással élve annak érdekében ellenőrizte az önkormányzat irányítása alá tartozó
intézmények gazdálkodását, hogy megállapításaival támogassa az ellenőrzött szervezetek
szabályszerű működését, javaslataival elősegítse az Alaptörvényben megfogalmazott
alapvetések érvényesülését az önkormányzatok mindennapi életében.
Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok irányítása alá tartozó intézmények szabályozási
környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjed ki. Az ellenőrzés keretében az
ÁSZ a beszámoló szabályszerű elkészítését biztosító kontrollkörnyezet kialakítását, valamint
a csalásmentes integritási környezet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumokat
értékeli. Az ÁSZ célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát,
rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért az ÁSZ kiemelten fontosnak tartja az
ellenőrzések során feltárt jogszabálysértő gyakorlatok mielőbbi megszüntetését, a pozitív
változások elindítását.
Az ellenőrzés eredményéről szóló ÁSZ levele és az elkészült intézkedési terv az előterjesztés
mellékletét képezi.
Kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2021. (XII.8.) Kt.sz. határozat
A 2021. évi ÁSZ ellenőrzésre tett intézkedési terv
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, V0928
azonosítószámú értesítése alapján „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az
önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú
ellenőrzése” című ellenőrzésre tett intézkedési tervet elfogadja.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: értelemszerű
Mezőhegyes, 2021. december 2.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pü. vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
Egyszerű többség
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Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 1. melléklete!
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 2. melléklete!
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 3. melléklete!
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 4. melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13-10/2021.

ELŐTERJESZTÉS

A polgármesteri tisztség főállásban való ellátása
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 2019. október 31.-ei alakuló ülésén döntött arról, hogy Pap István Tibor
társadalmi megbízatású polgármester lesz és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. §-ában foglaltak alapján Pap István Tibor társadalmi megbízatású
polgármester tiszteletdíját 2019. október 13. napjától bruttó 299.151.-Ft-ban, költségtérítését bruttó
44.873,- Ft-ban állapította meg.
Az Mötv. 64. §-a értelmében a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja
el. Főállású a polgármester, ha főállású polgármesterként választották meg. A polgármesteri tisztség
betöltésének módját a képviselő-testület a megbízatás időtartamán belül egy esetben a polgármester
egyetértésével, a szervezeti és működési szabályzat egyidejű módosításával megváltoztathatja.
2021. decemberében kértem a testületet, hogy 2022. január 1.-jétől főállásban láthassam el a tisztséget.
A főállású polgármester illetménye az Mötv. 71. § (4) bekezdés d) pontja értelmében a megyei jogú
város polgármestere havi illetményének (997 200 forint) 55%-a a 2001-5000 fő lakosságszámú
település polgármestere esetében.
Az Mötv. 71. § (6) bekezdése értelmében a főállású polgármester, a társadalmi megbízatású
polgármester havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult.
Ennek megfelelően a bérem 2022. január 1.-jétől 548.460,-Ft (az illetményszámfejtő programban
kerekítve 548.500,-Ft), költségtérítésem 82.275,-Ft lenne.
Kérem a tisztelt testület egyetértését, hogy főállású polgármesterként tölthessem be a polgármesteri
tisztséget 2022. január 1.-jétől.
Az Mötv-ben előírt SZMSZ módosítása a későbbiekben kerül kiküldésre.
Kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
____/2021. (XII.8.) Kt. számú határozat
A polgármesteri tisztség főállásban való ellátása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 64. § (2) bekezdése alapján Pap István Tibor polgármester 2022. január
1.-jétől a választási ciklus végéig főállásban, heti 40 órás munkaidőben látja el a polgármesteri
tisztséget.
Kinevezésére 2022. január 1.-jei hatállyal, határozott időre (a ciklus végéig) kerülhet sor, az Mötv. 71.
§ (4) bekezdés d) pontja értelmében 548.460,-Ft (az illetményszámfejtő programban kerekítve
548.500,-Ft) illetmény, és 82.275,-Ft költségtérítés mellett.
Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a polgármester kinevezésének előkészítéséről.
Felelős: Jeszenka Zoltán alpolgármester
Határidő: a NAV felé bejelentésre: 2021. december 31.
a kinevezésre: 2022. január 5.
Mezőhegyes, 2021. december 2.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Bizottság
minősített többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13-11/2021.

ELŐTERJESZTÉS

A 2021. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról VII.
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 lenti igénylések költségei túllépték a biztosított bruttó összeget, viszont a fel nem
használt építőanyagok visszaszállításával így is a biztosított költségeken belül maradnánk.
• A 184/2021.(V.3.) Kt. számú határozatában négy igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán 91 m2
járda épülhet 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 épülhet 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 épülhet 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.
• A 322/2021.(X.29.) Kt. számú határozatában további hat igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán
90 m2 járda épülhet meg november 30.-ig, 253.500.- Ft bekerülési költséggel.
• A 341/2021.(X.27.) Kt. számú határozatában további egy igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán
25 m2 járda épülhet meg november 30.-ig, 66.000.- Ft bekerülési költséggel.
Jelen előterjesztés készítéséig további 1 igénylés érkezett be, amely újabb 21 m2 járda
újjáépítését teszi lehetővé, 44.250.- Ft értékben.
A helyszíni szemle és mérés alapján az újjáépítés ezesetben is indokolt, ezért javasoljuk a szükséges
építőanyagoknak a kérelmező részére való biztosítását.
A fentiek alapján javaslom, hogy az alábbi lakosnak az építőanyagot biztosítsuk és az alábbi határozati
javaslatot a Képviselő-testület emelje határozattá:
Határozati javaslat
/2021. (XII.08.) Kt. számú határozat
A 2021. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról VII.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció keretében
az alábbi lakosnak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanja előtti közterületi járda
felújításához:
- Varga Ferenc, Alkotmány utca 7. – 6,5 q cement, 2,5 m3 homokos kavics;
A kérelmező az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosult és köteles felhasználni, és köteles az
elkészült szakaszt legkésőbb 2022.04.30.-ig átadni a forgalomnak.
Felkéri Karancsi Norbert műszaki ügyintézőt, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt, és ellenőrizze
a járdafelújítás határidőre történő teljesítését.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőhegyes, 2021. november 29.
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
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