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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4/2022.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. február 23.-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) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosítása
2) 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
3) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
4) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5) Megjelenés a Békés Megyei Hírlap külön kiadványában
6) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
7) Kissné Kukucska Barbara kinevezéséhez hozzájárulás
8) Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
9) „Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.1-15BS1-2016-00009 jelű pályázat keretében az 1040/2 hrsz-ú ingatlanon útalap építés kivitelezés
közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
10) A Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról
Bejelentések
A testület a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
Előadók:
A napirend 1) 3) 4) 5) 8) 9) 10) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
A napirend 6) témájának előadója: Szentmihályi Ferenc jegyző
A napirend 2) 7) témáinak előadója: Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési
Központ intézményvezetője
Véleményez:
Valamennyi bizottság: a napirend 5) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 1)-4) 8) 9) 10) témáit
Mezőhegyes, 2022. február 18.
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 2022. február 22. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2022. február 23.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Bontott tégla értékesítése
A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
 Települési támogatás iránti kérelmek
Mezőhegyes, 2022. február 18.
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 2022. február 22. napján 1400 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2022. február 23.-ai ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A város 2022. évi rendezvényterve
Mezőhegyes, 2022. február 18.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
4/2022.
Beszámoló a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
377/2021.(XII.8.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2020. augusztus
1.-jétől megújított Városi Havilap és az ahhoz kapcsolódó elektronikus felületek szerkesztésére
meghosszabbítja Pintér Gábor (anyja neve: Suba Erzsébet, született Orosházán, 1988. szeptember 06án, 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.
Határozat végrehajtása: A megbízási szerződést 2021. december 13-án a megbízottal aláírtam.
381/2021. (XII.8.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy Mezőhegyes
TOP-Plusz-1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázatához szükséges projektelőkészítési
feladatok ellátásával a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesületet (5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi
u. 21.) bízza meg nettó 10.420.000-Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 13.233.400-Ft vállalási díjért.
Felhatalmazott a nyertes projektelőkészítő céggel vállalkozási szerződés megkötésére.
Határozat végrehajtása: A nyertes projektelőkészítő céggel a vállalkozási szerződést 2021.
december 22. napján aláírtam.
382/2021. (XII.8.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP-Plusz2.1.1-21 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívás „Mezőhegyes,
Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” című pályázatához szükséges projektelőkészítési
feladatok ellátásával a KÖKI-Innováció Kft-t (6726 Szeged, Demeter F. u. 12/B.) bízza meg nettó
1.200.000 + 27% ÁFA, azaz bruttó 1.524.000-Ft vállalási díjért. Felhatalmazott a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Határozat végrehajtása: A nyertes projektelőkészítő céggel a vállalkozási szerződést 2021.
december 9. napján aláírtam.
383/2021. (XII.8.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP-Plusz3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” felhívás „Mezőhegyes, Ruisz
Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” című pályázatához szükséges projektelőkészítési feladatok
ellátásával a KÖKI-Innováció Kft-t (6726 Szeged, Demeter F. u. 12/B.) bízza meg nettó 1.800.000- +
27% ÁFA, azaz bruttó 2.286.000-Ft vállalási díjért. Felhatalmazott a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határozat végrehajtása: A nyertes projektelőkészítő céggel a vállalkozási szerződést 2021.
december 9. napján aláírtam.
391/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozat: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP-Plusz1.2.1-21 kódszámú „Élhető települések” pályázat „A” és „D” főtevékenység tervezési feladatainak
ellátásával a KÖVIMET Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.) bízza meg nettó 4.470.000-Ft
+ 27% ÁFA, azaz bruttó 5.676.900-Ft-os vállalási díjért. Felhatalmazott a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határozat végrehajtása: A nyertes tervező céggel mindkét vállalkozási szerződést 2021. december
21. napján aláírtam.
A lejárt beszámolóban érintett, megkötött szerződések a beszámoló mellékletét képezik.
Mezőhegyes, 2022. február 17.
Pap István Tibor
polgármester

Erre a linkre kattintva érhető el a beszámoló melléklete!
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4-1/2022.
Mezőhegyes Város ÖnkormányzatA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2022.(II…..) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.
törvény 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről a
következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.
és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetését 1.994.989.535 forint
költségvetési bevétellel, 2.403.104.035 forint költségvetési kiadással, -408.114.500 forint
költségvetési egyenleggel, 424.059.551 forint finanszírozási bevétellel, 15.945.051 forint
finanszírozási kiadással, 408.114.500 forint finanszírozási egyenleggel, összességében 0
forint összevont egyenleggel állapítja meg.
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a
Képviselő-testület a 3. mellékletben határozza meg.
(3) A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, működési és
felhalmozási cél szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A központi támogatások jogcímeit és összegeit a Képviselő-testület a 2. melléklet szerinti
részletezésben hagyja jóvá.
4. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti
megoszlását a Képviselő-testület a 3. mellékletben határozza meg. (adatok forintban)
(2) A kiadási főösszeg költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a
1. melléklet tartalmazza.
(3) A felhalmozási hiány külső finanszírozását 0 forint összegű fejlesztési célú adósságot
keletkeztető ügylet biztosítja”
2. §
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. §
(1) A Képviselő-testület a beruházások előirányzatát 1.048.456.063 forint összegben, a
felújítások előirányzatát 149.680.962 forint összegben hagyja jóvá.
(2) A felújítási kiadásokat célonként valamint a beruházási kiadásokat feladatonként a 4.
melléklet tartalmazza”
3. §
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Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8.
§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 185.040.914 forint összegben határozza
meg.
(2) A tartalék részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát fenntartja magának.”
4. §
(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet
9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 12/A. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 12/B. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 12/C. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 12/D. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 16. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 17. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.15.) önkormányzati
rendelet 18/A. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
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(22) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendelet 18/B. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendelet 18/C. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendelet 18/D. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendelet 19. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
rendelet a 26. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

5/2021. (II.15.) önkormányzati
5/2021. (II.15.) önkormányzati
5/2021. (II.15.) önkormányzati
5/2021. (II.15.) önkormányzati
5/2021. (II.15.) önkormányzati

5. §
Ez a rendelet 2022. február 25.-én lép hatályba.
Mezőhegyes, 2022. február hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Erre a linkre kattintva érhető el a rendelet melléklete!
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INDOKOLÁS
Az önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet
módosításához
Mezőhegyes Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.15.) Ö.
rendeletében jóváhagyott eredeti előirányzat és a költségvetés főösszege 2021. IV.
negyedévben 916.169.687 forinttal növekedett.
A költségvetési főösszeg módosulását a képviselő-testületi döntések, az évközi központi
támogatások, az átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek állományának változásai
okozták. Az eredeti előirányzat változásait részleteiben a 19. melléklet szemlélteti.
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Laurinyeczné Hurguly Éva pénzügyi
vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
minősített többség
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzatnak kötelessége
az éves költségvetési rendelet megalkotása. Az önkormányzatnak az így megalkotott
rendeletet félévkor, harmadik negyedévkor és negyedik negyedévkor módosítania kell.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendelet befolyásolja a város lakosságának életét, mert a rendelet
meghatározza a szociális ellátásokra, az egészségügyre, óvodai- bölcsődei nevelésre, a
közművelődésre és a városi rendezvényekre fordítható költségvetési tételeket.
b) Gazdasági hatása: az adott költségvetési évben felvett hitelek állománya hatással van a
város, a térség, és az ország gazdasági mutatóira is.
c) Költségvetési hatásai: a rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szól, a 2021.
évi költségvetés főösszegét módosítja.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést eredményezne tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet
negyedik negyedéves módosítása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény alapján.
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4-2/2022.
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

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 1. fele!
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés 2. fele!
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4-3/2022.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2022.(__.__.) önkormányzati rendelete
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 52. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„52. §
Az alpolgármesterek, önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
tiszteletdíjáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik.”
2. §
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3. §
Jelen rendelet 1. §-ának rendelkezését 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
4. §
Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.
Mezőhegyes, 2022. február hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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1. számú melléklet a ___/2022. (__.__.) Ö. sz. rendelethez

Az önkormányzat alaptevékenységei, feladatai, szervezeti egységei, telephelyei

1. Alaptevékenységek
Alaptevékenység megnevezése
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
Köztemető fenntartás és működtetés
Önkormányzati vagyongazdálkodás
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Start-munkaprogram- Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
Közutak fenntartása
Komplex környezetvédelmi programok támogatása
Vízellátás
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Fogorvosi alapellátás
Család és nővédelmi gondozás
Környezeti egészségügyi feladatok
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Tanyagondnoki szolgáltatás
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

Kormányzati funkció
011130
013320
013340
013350
016080
041232
041233
042130
045160
056010
063020
064010
066010
072111
072112
072311
074031
076061
081030
107055
107080

2. Önkormányzat szervezeti egységei, telephelyei
Szervezeti egység
Szervezeti egység
Megnevezése
címe
telefonszáma
Védőnői szolgálat
Mezőhegyes, Hild János u. 1. 06-68/466-086
szám
Kertészeti részleg
Mezőhegyes, Tavasz u. 1.szám
06-68/466-066
Karbantartó részleg
Mezőhegyes,
Munkácsy
u.
2.szám
Helytörténeti Gyűjtemény
Mezőhegyes, Szent György tér 1. 68/466-103., 30/445-5432
30/294-07-56
Savanyító üzem
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 1.
3. Önkormányzat társulás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
Társulás neve
Térségfejlesztési feladatok
Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása
Orvosi ügyeleti ellátás
Orosházi Kistérség Többcélú Társulása
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Hulladékgazdálkodás

Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás

4. Önkormányzat vállalkozás által ellátott feladatai
Tevékenység megnevezése
Működtető neve
I. számú Háziorvosi rendelő
Vállalkozó orvos
II. számú Háziorvosi rendelő
Vállalkozó orvos
III. számú Háziorvosi rendelő
Vállalkozó orvos
Házi gyermekorvosi rendelő
Vállalkozó orvos
I. számú Fogorvosi szolgálat
Vállalkozó orvos
II. számú Fogorvosi szolgálat
Vállalkozó orvos
Folyékony hulladékkezelés
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit
Kft.
Kommunális és szelektív hulladékkezelés
DAREH Bázis Zrt.
Köztemető üzemeltetés
Polacsik Attila vállalkozó
Állati hulladékkezelés és gyepmesteri Gáspár Tamás vállalkozó
feladatok
5. Önkormányzat részvétele közhasznú és gazdasági társaságban
Gazdasági társaság megnevezése
Részvétel jogcíme
Alföldvíz Zrt.
1990. évi LXV. törvény alapján a volt tanácsi
(közüzemi) vállalatok átalakulása jogcímén
Mezőhegyes Városért Közalapítvány
Mezőhegyes Város Önkormányzata által
alapított közhasznú szervezet
Délkelet-Alföld
Regionális Tulajdoni részarány
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Önkormányzati
Társulás
Orosháza
(DAREH)
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Tulajdoni részarány
Kft
Dél-békési Jövőkép Térségi Társadalmi és Tulajdoni részarány
Gazdasági Fejlesztési Nonprofit Kft
Paprikakert TÉSZ Kft
Tulajdoni részarány

14

INDOKOLÁS
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2021. decemberében fogadta el új SZMSZ-ét.
Az SZMSZ módosítása két okból vált szükségessé:
1. 2022. január 1.-jétől tiszteletdíj került bevezetésre a testületi és bizottsági tagok
részére, mely változást az SZMSZ-ben is át kell vezetni.
2. Szükség van 1 új kormányzati funkció feltüntetésére, pályázati okokból. Emellett
átvezettük az SZMSZ-ben azt a változást is – szintén annak mellékletében -, hogy
2022. január 1.-jétől vállalkozó fogorvos látja el az I. számú fogorvosi körzetet is.
Előbbiek miatt készítettük elő jelen ülésre az SZMSZ módosításának tervezetét.
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ügyrendi
Biz.
Minősített többség

15

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 szervezeti és működési szabályzatának megalkotása kötelező a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján. Az
SZMSZ módosítása nem kötelező, de szükségszerű, többek között a helyi önkormányzati
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 2/2022.(I.27.)
önkormányzati rendelettel való összhang megteremtése érdekében.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A rendeletnek nincs számottevő társadalmi kihatása. Már megtörtént
illetve adminisztratív változások SZMSZ-beli átvezetésére szolgál (tiszteletdíjra utalás, új
kormányzati funkció feltüntetése)
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési kihatása, mivel már
megtörtént illetve adminisztratív változások SZMSZ-beli átvezetésére szolgál.
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 rendelettervezet rendelkezései nem növelik az adminisztratív terheket.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása nem eredményezne az Önkormányzat által
elkövetett mulasztásos törvénysértést, de nem lenne összhangban a helyi önkormányzati
képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíjáról szóló 2/2022.(I.27.)
önkormányzati rendelettel, és nehezítené egyes pályázatok pénzügyi elszámolását.
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4-4/2022.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2022.(__.__.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
96 §.-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában foglalt kizárólagos hatáskörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017. (VI.29.)
önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
Hivatali helyiségnek minősül a Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc kistanácskozója.”
2. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017. (VI.29.)
önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
(1) A hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy
esetenkénti nettó 10.000,-Ft illeti meg.
(2) A hivatali munkaidőn kívül azonban hivatali helyiségen belül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy
esetenkénti bruttó 10.000,-Ft illeti meg.”
3. §
Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.
Mezőhegyes, 2022. február hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
1. számú függeléke
Az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazása
A hivatali helyiségen belül és munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül és
munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő
személyzetet fejenként nettó 2.000,-Ft/alkalom díjazás illeti meg.

Mezőhegyes, 2022. 02. 17.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. évben alkotta meg a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendeletét.
A rendelet akkor a hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
esetén bruttó 10.000,-Ft, a hivatali helyiségen belül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény lebonyolítása esetén bruttó 6.000,-Ft-ban szabta meg az anyakönyvvezető részére
fizetendő díj mértékét (utóbbit függelékben).
Ezek az összegek ma már kicsit alacsonynak tekinthetők, kisebb mértékű emelésükre van
szükség.
Iránymutatást kértünk ezzel kapcsolatban a Békés Megyei Kormányhivataltól, ahonnan azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény nem állapít meg
felső határt a díjat illetően, a jogalkotó az önkormányzatra bízza a díjazás mértékének
megállapítását, ennek során gyakorlatilag a helyi viszonyokat, ill. humánpolitikai
szempontokat (anyakönyvvezető fizetési besorolása, az illetménye mellett milyen plusz
juttatásokat kap stb.) kell mérlegelni a díjjavaslat előkészítése során. Arról is tájékoztattak,
hogy a rendelet törzsszövegében szerepelhet a hivatali helyiségen belül de hivatali munkaidőn
kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításának díjazása is.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a
alapján az önkormányzat 2022. június 30-ig díjemelést, új díjat nem vezethet be. Ez a tilalom
nem vonatkozik az anyakönyvvezető többletdíjazására, azonban az önkormányzat javára
megállapított díjakra igen.
Figyelembe véve, hogy a tavalyi év során 39 esküvő volt – és egy évben átlagban 30
esküvő van az elmúlt éveket figyelembe véve -, a fenti – anyakönyvvezető részére
fizetendő - díjaknak bruttó 6.000,-Ft-ról bruttó 10.000,-Ft-ra és bruttó 10.000,-Ft-ról
nettó 10.000,-Ft-ra történő emelését javaslom.
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szerint alapesetben anyakönyvi
eseményre hivatali helyiségben illetve hivatali munkaidőben kerülhet sor, így az
önkormányzat rendeletben csak a hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályait szabályozhatja. Szintén nincs lehetőség a rendeletben a
közreműködő kisegítő személyzet díjazását szabályozni.
Utóbbit egy függelékben hagynánk jóvá (a függelék nem kötelező érvényű része a
rendeletnek), előbbit - anyakönyvi esemény hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben pedig egy jegyzői utasítás szabályozhatja le.
(Az utasítást megismerés céljából csatoltuk a rendelt mögé, annak nem képezi részét)
Az anyakönyvvezetői díjazás megemelése mellett a hivatali helyiség fogalmának pontosítása
vált szükségessé, ugyanis az ott történő anyakönyvi eseményért bérleti díjat nem lehet kérni.
A Díszterem nem hivatali helyiség, ezért az díj ellenében vehető igénybe. Ez eddig is így volt,
ezután is így marad, de az értelmező rendelkezést pontosítani kell (abban csak épület szerepelt
korábban).
Érdemes azonban átgondolni, hogy a Díszterem használatáért fizetett bérleti díjat a jövőben a
Polgármesteri Hivatal kapja, ne a Centrál Intézményegység, ugyanis utóbbi már nem vesz
részt az ilyen események lebonyolításában. (Erről a testület külön határozatot hozhat).
A környező települések díjtételeit és a Díszterem szellemiségét, infrastruktúráját, környezetét
figyelembe véve a Díszterem bérleti díjának csökkentését nem tartjuk indokoltnak. Emelésre
nincs is jelenleg lehetőség, és mellesleg azt sem tartanánk indokoltnak.
Előbbiek miatt készítettük elő jelen ülésre a rendelet módosításának tervezetét.
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Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ügyrendi
Biz.
Minősített többség

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a felhatalmazza a települési
önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait,
továbbá arra, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.
A képviselő-testület 13/2017. (VI.29.) önkormányzati rendeletében határozta meg ezeket. Az
akkor meghatározott összegek ma már kicsit alacsonynak tekinthetők, kisebb mértékű
emelésükre van szükség. Ezért javaslom a rendelet módosítását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: nincs számottevő társadalmi hatása, ugyanis a lakosság által fizetendő
díjtételek és a házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályai nem változnak. Csak az
anyakönyvvezető díjazása emelkedne, melyet a Polgármesteri Hivatal fizet részére.
b) A Tervezetnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) A Tervezetnek nincs számottevő költségvetési hatása. Az elmúlt évek 30 alkalom/év
esküvőjével számolva – és a hivatali helyiségen belüli és kívüli arányszámokat is megtartva,
mintegy 28 és 2 alkalom/év - az anyakönyvvezető részére fizetendő díjazás éves mértéke
mintegy nettó 125.020,-Ft-ról mintegy 206.200,-Ft-ra emelkedne, mely vállalható és a
munkával arányos mértékű emelkedés.
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 szabályokhoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet módosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést nem eredményezne, azonban a rendelet módosítása időszerű és
szükségesnek tekinthető.
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

JEGYZŐI UTASÍTÁS
Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben illetve hivatali munkaidőben történő
lebonyolításáról
Mezőhegyes Város Jegyzőjeként az anyakönyvi események hivatali helyiségben illetve
hivatali munkaidőben történő lebonyolításáról az alábbi utasítást adom ki:
Hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben csak és kizárólag ügyfélfogadási időn kívül van
lehetőség anyakönyvi események lebonyolítására.
Az aktuális ügyfélfogadási rendet a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e
tartalmazza, és az a www.mezohegyes.hu honlapon is megtekinthető.
Kérem az utasításomban foglaltak maradéktalan betartását!
Mezőhegyes, 2022. február 17.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
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Polgármestertől
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
4-5/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Megjelenés a Békés Megyei Hírlap külön kiadványában

Tisztelt Képviselő-testület!
Megkeresett Kmetykóné Molnár Márta a Békés Megyei Hírlaptól.
Arról tájékoztatott, hogy 2022. március 22.-én 12 oldalas magazin jelenik meg, mely nem lesz
melléklete a Békés Megyei Hírlapnak. Az összeállításban 8 oldalon van lehetősége a
településeknek megjelenni. A magazin normál újság méretű. Egy oldal 350.000 Ft + Áfa, 1/2
oldal 175.000 Ft + Áfa, 1/4 oldal 90.000 Ft + Áfa összegbe kerül. Szerinte ez egy jó lehetőség
a város fejlődésének, pályázati projektjeinek bemutatására.
Kérte mielőbbi szíves visszajelzésemet.
Mivel a döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, jelen ülésre terjesztem be a felkérést,
melyet én, mint polgármester támogatok. A fél oldalas megjelenést javaslom.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
……/2022. (II.23.) Kt. sz. határozat
Megjelenés a Békés Megyei Hírlap külön kiadványában
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elfogadja Kmetykóné Molnár
Márta megkeresését a Békés Megyei Hírlaptól, és megjelenteti a város pályázati projektjeit a
hírlap 2022. március 22.-ei külön kiadványában fél oldal terjedelemben, 175.000,-Ft + Áfa
összegért.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse Kmetykóné Molnár Mártát.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2022. február 15.
Pap István Tibor
polgármester

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

Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi Bizottság
egyszerű többség
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Jegyzőtől
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
4-6/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Köztársasági Elnök úr 2022. április 3-ra tűzte ki az Országgyűlési képviselők választását és
az Országos Népszavazást.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezik a választási szervek
feladatairól és hatásköréről. A törvény szabályozza a választási bizottságok tagjainak
összeférhetetlenségét és a bizottsági tagok megválasztását is.
A törvény 24.§-a értelmében a szavazatszámláló bizottságok tagjait szükséges számban a
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon (jelen
esetben 2022. március 14-ig) választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője
(jegyző) tesz indítványt.
A bizottság tagjait települési szinten kell megválasztani, a szavazóköri beosztást a választási
iroda vezetője a szavazást megelőző harmadik napon készíti el.
Egy szavazatszámláló bizottságba három tagot kell beosztani.
A törvény 25.§-a értelmében a bizottság tagjaira, póttagjaira tett indítványhoz módosító
javaslat nem nyújtható be.
A Szavazatszámláló Bizottságba jelöltek nyilatkoztak arról, hogy a bizottság választható
tagjának választható, összeférhetetlenségi ok személyükkel szemben nincs.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban felsorolt
választópolgárokat a Mezőhegyesen működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
válassza meg.
Határozati javaslat
……/2022. (II.23.)Kt. sz. határozat
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv.
23.§-a alapján a Szavazatszámláló Bizottságokba az alábbi mezőhegyesi lakosokat választja
be:
1. sz. – 6. sz. Szavazatszámláló Bizottság
Bajusz Péterné
Mezőhegyes, Zrínyi u. 5.
Békési Lajosné
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 3/A III/12.
Bertók Edina
Mezőhegyes, Posta utca 61.
Csete Timea
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 8/B III/10.
Dankó Gyula
Mezőhegyes, Kossuth u. 10.
Gál Mária
Mezőhegyes, Hild J. u. 12/A. 2.a
Hanczik Tibor
Mezőhegyes, Munkácsy u. 1.
Hollós László
Mezőhegyes, Kórház u. 21.
Kerekesné Pap Ildikó
Mezőhegyes, Vörösmarty u. 6.
Kocsárdiné Járási Erika
Mezőhegyes, Tóth István u. 6.
Labáth Ágnes
Mezőhegyes, GluzeK Gy. ltp. 4/B. II/9.
Maczák Andrásné
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 6.
Méreg Tiborné
Mezőhegyes, Csokonai u. 13.
Perlaki Edit
Mezőhegyes, Gluzek Gy. ltp. 4/B. fsz.1.
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Polacsik Attila
Réthy Gyuláné
Szabó Lajos
Szokainé Medve Ildikó
Augusztinszkiné Nagy Erika
Boros Józsefné
Boros István
Frankóné Setényi Mária
Gál Anikó
Gurmai Petra
Kovács Róbert
Nagy-György János
ifj. Paulik Árpád
Sármai Éva
Szabó Mariann
Szászné Agócs Andrea

Mezőhegyes, István király u. 9.
Mezőhegyes, Deák F. u. 17.
Mezőhegyes, Kossuth u. 16.
Mezőhegyes, Kossuth u. 25.
Mezőhegyes, Molnár C. P. ltp. 3/B.
Mezőhegyes, Deák F. u. 3.
Mezőhegyes, Mátyás király u. 27.
Mezőhegyes, Ómezőhegyes 34/1.
Mezőhegyes, Zala Gy. ltp.3/B. IV/14.
Mezőhegyes, Kozma F. u. 16/A.
Mezőhegyes, Templom u. 3/3.
Mezőhegyes, Zala ltp. 3/B. 4/14.
Mezőhegyes, Pacsirta u. 1.
Mezőhegyes, Zala ltp. 3/B. I/6.
Mezőhegyes, Zala ltp. 4/A 2/7
Mezőhegyes, Deák F. u. 5.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: azonnal

Mezőhegyes, 2022. február 3.
Szentmihályi Ferenc
jegyző

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

Szentmihályi Ferenc jegyző
---egyszerű többség
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4-7/2022.

Kissné Kukucska Barbara kinevezéséhez hozzájárulás

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4-8/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Városi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 azonosító számú,
„Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Mezőhegyesen” elnevezésű pályázaton
br.450.000.000-Ft értékben nyert támogatási összeget a városi csapadékvíz hálózat
felújítására, bővítésére.
A pályázat megvalósításához a vonatkozó közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárás
keretében kell kiválasztani a kivitelező személyét.
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint ajánlatkérő a 394/2021. (XII.
21.) Kt. számú határozatával korábban döntött a kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadásáról, illetve a 395/2021. (XII. 21.) Kt. számú határozatával a
közbeszerzési Bíráló Bizottság felállításáról.
Az eljárás azzal a feltétellel került kiírásra, hogy a nyertes ajánlattevővel akkor lép hatályba a
vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét vizsgáló államkincstári
eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
keretén belül beérkezett öt árajánlatot a háromtagú Bíráló Bizottság a közbeszerzés tárgya
szerinti, jogi, és pénzügyi szempontból megvizsgálta, értékelte, írásbeli szakvéleményt
alkotott és döntési javaslatot tett a Közbeszerzési Szabályzatunk szerint a döntéshozó
Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez a bírálóbizottsági anyagokat (jelenléti ív, írásbeli
szakvélemény, bírálóbizottsági jegyzőkönyv értékeléssel, döntési javaslat) mellékeltük.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az ajánlatkérő a Civil Expert Mérnökiroda Kft. ajánlatát a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, mert az ajánlattevő a
hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta a szerződést kötő másik fél által adott referencia
igazolást, valamint nem egészítette ki az árazott költségvetést.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az ajánlatkérő a Czető Építőipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa
érvénytelenné, mert az ajánlattevő hiánypótlási felhívás ellenére nem egészítette ki a hiányos
árazott költségvetést.
A Bíráló Bizottság javasolja továbbá, hogy az ajánlatkérő a BÓLEM Építőipari Kft. és a HÉB
Hungária Építő és Befektetési Kft. ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek.
Javasolja, hogy az eljárás nyertese a BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.
szám alatti ajánlattevő legyen 298 118 745,- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap
jótállási időtartammal. Javasolja, hogy az ajánlatkérő az eljárást nyilvánítsa eredményesnek.
A pályázat támogatási szerződésében rögzítettek szerint az építésre rendelkezésre álló forrás
(nettó 299.233.278-Ft, br.380.026.263-Ft) elegendő a nyertes kivitelezői ajánlatban szereplő
összeg fedezésére.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevőként a HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft., 6728 Szeged, Bajai út 2/a. szám
alatti ajánlattevő kerüljön megnevezésre 419 170 475,- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral,
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120 hónap jótállási időtartammal, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege
előzetesen az ajánlati árnak megfelelően kiegészítésre kerül.
A második legkedvezőbb ajánlattevő megnevezésének akkor lehet jelentősége, ha valamilyen
ok miatt a nyertes nem akar, vagy nem tud eleget tenni szerződéses kötelezettségének (ennek
kicsi az esélye). Ebben az esetben a második helyezett lép előre a nyertes helyére anélkül,
hogy újabb közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni (amely az eltelt idő miatt tovább
drágítaná a beruházást, illetve ellehetetlenítené a város kapcsolódó beruházásainak
megvalósítását). Ha a második ajánlattevőt megnevezzük, határozni kell arról is, hogy
szükség esetén biztosítjuk az ő ajánlatának pénzügyi fedezetét is. Ez esetünkben a
br.532.346.503-Ft-os ajánlati árhoz br.152.320.240-Ft önerő biztosítását jelenti (28,61%).
A Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a Közbeszerzési Szabályzatunk 7. döntéshozatali
fejezete szerint javaslom, hogy a Képviselő-testületet az alábbi eljárás lezáró döntést hozza
meg. Javaslom továbbá, hogy nevezzük meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt is azzal,
hogy szükség esetén a költségvetési tartalékból az ő ajánlatában szereplő összeghez is
biztosítunk br.152.320 240-Ft önerőt.
Kérem a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…./2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
Mezőhegyes TOP-2.1.3-16-BS1-2020-00040 „Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések
Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslata alapján az alábbi döntéseket hozta:
- A Civil Expert Mérnökiroda Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
- A Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
- A BÓLEM Építőipari Kft. és a HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. ajánlatait
érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a BÓLEM Építőipari Kft., 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3. szám alatti
ajánlattevő 298.118.745,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási
időtartammal.
A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a HÉB Hungária Építő és Befektetési
Kft., 6728 Szeged, Bajai út 2/a. szám alatti ajánlattevő kerül megnevezésre 419.170.475,-Ftos egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási időtartammal.
Szükség esetén az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tartalékából az ajánlatban szereplő
összeghez bruttó 152.320.240-Ft önerőt biztosít, amennyiben a második legkedvezőbb
ajánlat kerül kiválasztásra. Ez esetben az önerő biztosításáról újabb testületi döntés
szükséges.
A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A nyertes ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési
eljárás szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel
zárul.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőhegyes, 2022. február 16.
Pap István Tibor
polgármester
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Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
névszerinti szavazás

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4-9/2022.

ELŐTERJESZTÉS

„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.115-BS1-2016-00009 jelű pályázat keretében az 1040/2 hrsz-ú ingatlanon útalap építés
kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 363/2021. (XI. 24.) Kt. számú határozatával döntött
arról, hogy a TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00009 azonosító számú, „Mezőhegyes leromlott városi
területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű pályázatunk Támogatási Szerződésének 5. számú
módosításában építésre átcsoportosított forrást a Mezőhegyes, 18-as majori 1040/2 hrsz-ú
önkormányzati út burkolatlan szakaszán útalap építésre kívánja felhasználni.
Az útalap megvalósításához a vonatkozó közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárás
keretében kell kiválasztani a kivitelező személyét.
A Képviselő-testület, mint ajánlatkérő az idézett határozatban felhatalmazta a polgármestert a
közbeszerzéssel kapcsolatos előkészületek megtételére, illetve a közbeszerzési eljárás
elindítására. A 65/2021. (XII. 21.) Pm. számú határozattal döntöttem a kivitelezés
közbeszerzési ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, illetve a 66/2021. (XII. 21.) Pm. számú
határozattal felállításra került a közbeszerzési Bíráló Bizottság.
Az eljárás azzal a feltétellel került kiírásra, hogy a nyertes ajánlattevővel akkor lép hatályba a
vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét vizsgáló államkincstári
eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül a nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás
keretén belül beérkezett nyolc árajánlatot a háromtagú Bíráló Bizottság a közbeszerzés tárgya
szerinti, jogi, és pénzügyi szempontból megvizsgálta, értékelte, írásbeli szakvéleményt
alkotott és döntési javaslatot tett a Közbeszerzési Szabályzatunk szerint a döntéshozó
Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez a bírálóbizottsági anyagokat (jelenléti ív, írásbeli
szakvélemény, bírálóbizottsági jegyzőkönyv értékeléssel, döntési javaslat) mellékeltük.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az ajánlatkérő a Közép-Tiszai Vízépítő Kft. ajánlatát a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, mert az ajánlattevő a
hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta az ajánlattevő által cégszerűen aláírt, szkennelt,
.pdf formátumú „Referenciák ismertetése” nyilatkozatot.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az ajánlatkérő a Fehér & Fehér Útépítő Kft. ajánlatát a
Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, mert az ajánlattevő által a
hiánypótlási felhívásra csatolt árazott költségvetésben, valamint felolvasólapon a teljes
ajánlati árat is megváltoztatta, ami a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjába ütközik.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az ajánlatkérő a HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft.
ajánlatát a 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné, mert az ajánlattevő
a hiánypótlási felhívás ellenére nem egészítette ki hiányos árazott költségvetését.
A Bíráló Bizottság javasolja továbbá, hogy az ajánlatkérő a Fischer Trade 2011 Kft. és a
DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. ajánlatait nyilvánítsa érvényesnek.
Javasolja, hogy az eljárás nyertese a Fischer Trade 2011 Kft., 3352 Feldebrő, Vörösmarty
Mihály út 25. ajánlattevő legyen 21 470 275- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap
jótállási időtartammal, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az ajánlati
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árnak megfelelően előzetesen kiegészítésre kerül. Ellenkező esetben az eljárást nyilvánítsuk
eredménytelennek a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
A pályázat jelenlegi támogatási szerződésében (TSZ) rögzítettek szerint az útalap építésre
rendelkezésre álló forrás (br.19.993.235-Ft) nem elegendő a nyertes kivitelezői ajánlatban
szereplő összeg (br.27.267.249-Ft) fedezésére. A hiányzó br.7.247.014-Ft részbeni pótlása
érdekében támogatási szerződés módosítási kérelemmel fordultunk az Irányító Hatósághoz
azzal, hogy az elnyert pályázati forrás szakfeladatain fennmaradt összegeket
átcsoportosíthassuk az útalap kivitelezés megvalósítására. Az átcsoportosítás a TSZ módosítás
keretében folyamatban van, a projektmenedzseri előzetes egyeztetés alapján a maradvány
összegekkel a kivitelezésre fordítható pályázati összeg br.24.094.631-Ft-ra emelkedik.
A fentiek alapján az átcsoportosítás után is hiányzik még a kivitelezési költségből
br.3.217.618-Ft, amelyet önerőből kell biztosítanunk. Az uniós források felhasználása
miatt a kivitelezés további feltétele műszaki ellenőr biztosítása, amelyet külön lefolytatott
beszerzési eljárás keretében br.100.000-Ft-ból tudunk megoldani. Pályázati forrásból erre a
célra 50.000-Ft áll még rendelkezésre, a műszaki ellenőri költségek teljes fedezésére saját
forrásból 50.000-Ft-ot kell biztosítanunk.
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevőként a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft., 6750 Algyő, Kastélykert utca 171.
ajánlattevő is kerüljön megnevezésre 29 723 224- Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120
hónap jótállási időtartammal, amennyiben a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege
előzetesen az ajánlati árnak megfelelően kiegészítésre kerül.
A második legkedvezőbb ajánlattevő megnevezésének akkor lehet jelentősége, ha valamilyen
ok miatt a nyertes nem akar, vagy nem tud eleget tenni szerződéses kötelezettségének (ennek
kicsi az esélye). Ebben az esetben a második helyezett lép előre a nyertes helyére anélkül,
hogy újabb közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni (amely az eltelt idő miatt tovább
drágítaná a beruházást). Ha a második ajánlattevőt megnevezzük, határozni kell arról is, hogy
szükség esetén biztosítjuk az ő ajánlatának pénzügyi fedezetét is. Ez esetünkben a
br.37.748.494-Ft-os ajánlati árhoz br.13.653.863-Ft önerő biztosítását jelenti (36,2%).
A Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a Közbeszerzési Szabályzatunk 7. döntéshozatali
fejezete szerint javaslom, hogy a Képviselő-testületet az alábbi eljárás lezáró döntést hozza
meg. Javaslom továbbá, hogy az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési tartalékából a
nyertes kivitelezéshez önerőként szükséges br.3.217.618-Ft-ot, illetve a műszaki
ellenőrzéshez önerőként szükséges br.50.000-Ft-ot biztosítsa. Javaslom, hogy nevezzük meg a
második legkedvezőbb ajánlattevőt is azzal, hogy szükség esetén a költségvetési tartalékból
az ő ajánlatában szereplő összeghez biztosítunk br.13.653.863-Ft önerőt.
Kérem a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…./2022. (II. 23.) Kt. számú határozat
„Mezőhegyes leromlott városi területeinek integrált fejlesztése” elnevezésű, TOP-4.3.115-BS1-2016-00009 jelű pályázat keretében az 1040/2 hrsz-ú ingatlanon útalap építés
kivitelezés közbeszerzési eljárását lezáró döntésről
Az ajánlatkérő nevében eljáró Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a bírálóbizottság
javaslatai alapján az alábbi döntéseket hozta:
- A Közép-Tiszai Vízépítő Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
- A Fehér & Fehér Útépítő Kft. ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelenné nyilvánítja.
- A HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. ajánlatát a 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelenné nyilvánítja.
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A Fischer Trade 2011 Kft. és a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft. ajánlatait
érvényesnek nyilvánítja.
Az eljárás nyertese a Fischer Trade 2011 Kft., 3352 Feldebrő, Vörösmarty Mihály út 25.
ajánlattevő 21.470.275,-Ft-os egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási
időtartammal. A kivitelezésre jelenleg rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét az ajánlati
árnak megfelelően a pályázat Támogatási Szerződésének módosításával és br. 3.217.618,-Ft
önerő biztosításával kiegészíti.
A kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri tevékenység anyagi fedezetének összegét az
ajánlati árnak megfelelően br. 50.000,-Ft önerő biztosításával kiegészíti.
A kivitelezéshez és műszaki ellenőrzéshez szükséges önerőt az Önkormányzat 2022. évi
költségvetési tartalékából biztosítja.
A második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőként a DÉLÚT Építő és Bányászati Kft.,
6750 Algyő, Kastélykert utca 171. ajánlattevő kerül megnevezésre 29.723.224,-Ft-os
egyösszegű nettó ajánlati árral, 120 hónap jótállási időtartammal. Szükség esetén a pályázat
Támogatási Szerződésének módosítása mellett az Önkormányzat 2022. évi költségvetési
tartalékából az ajánlatban szereplő összeghez br. 13.653.863-Ft önerőt biztosít.
A Képviselő-testület a feltételes közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. A nyertes
ajánlattevővel akkor lép hatályba a vállalkozási szerződés, ha a közbeszerzési eljárás
szabályszerűségét vizsgáló államkincstári eljárás támogató tartalmú eredménnyel zárul.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
-

Mezőhegyes, 2022. február 16.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
névszerinti szavazás

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

4-10/2022.

ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Varga Imre ügyvéd úr (5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. 202.), mint a Mezőhegyes,
belterület 778/2 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés ellenjegyző ügyvédje a felek
meghatalmazása alapján csatolta Mezőhegyes Város Önkormányzatához címzett, elővásárlási
jog gyakorlására felhívó nyilatkozat kérelmet.
A 778/2 hrsz-ú, Mezőhegyes, Kossuth u. 55. szám alatti, 2183 m2 területű, „kivett lakóház,
udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlan Szakács Ferenc Imre 6821 Székkutas, VII.
Körzet tanya 1. szám alatti lakos 1/1 tulajdona, amely az örökségvédelmi nyilvántartásban
műemlékként és műemléki környezetbe tartozó ingatlanként van bejegyezve. Az
ingatlant a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u.
30.) fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében meg kívánja vásárolni br.14.000.000-Ft
összegért.
A Kulturális Örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. 86 § (1) bekezdése szerint a
Kulturális Örökség védetté nyilvánított elemeire a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
Az idézett törvény (1a) bekezdése szerint az ingatlan fekvése szerinti települési
önkormányzatot is megillet a Magyar Állam után sorrendben az elővásárlási jog.
Az eladó a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.)
Kormányrendelet 16. melléklete szerinti kötelezettségének tett eleget azzal, hogy a kérelmét a
szerződéssel együtt az elővásárlási jogosultakkal közli. Amennyiben a jogosultak 30 napon
belül nem tesznek nyilatkozatot, vagy úgy nyilatkoznak, hogy nem élnek az elővásárlási
jogukkal, akkor hatályba lép a szerződés.
Az Önkormányzatnak nem fűződik érdeke a jelentős felújításra szoruló műemlék épület
megvásárlásához és pénzügyi lehetősége sincs erre, ezért azt javasoljuk, hogy az ingatlan
esetében ne éljen az Önkormányzat a Magyar Állam utáni sorrend esetén az elővásárlási
jogával.
Kérem a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2022. (II.23.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes 778/2 hrsz-ú műemlék ingatlan elővásárlási jogának gyakorlásáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezőhegyes, 778/2 hrsz-ú, Kossuth
u. 57. szám alatti, 2183 m2 területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú,
örökségvédelmi nyilvántartásban műemlékként szereplő és műemléki környezetbe tartozó
ingatlan adásvétele esetében Mezőhegyes Városi Önkormányzat nem kíván élni a Kulturális
Örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. 86 § (1a) bekezdésében - a Magyar Állam után
sorrendben biztosított - ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot megillető
elővásárlási jogával.

32

Felkéri a polgármestert, hogy döntését közölje a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.vel (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.) és Dr. Varga Imre ügyvéd úrral (5600
Békéscsaba, Kinizsi u. 13. II. 202.).
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2022. február 17.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai
Sándor
műszaki
csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség
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