Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

15/2022.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. június 29.-én 1400 órai kezdettel testületi ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirenden:
1) A képviselő-testület 2022. II. félévi munkaterve
2) Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről
(szóbeli előterjesztés)
3) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
4) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról (később kerül kiküldésre)
5) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) A József Attila ÁMK személyi kérelmei
7) A Szent György Plébánia kérelme
8) A TOP-Plusz pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
fedezetbiztosításáról
9) Közösségi Beavatkozási Terv módosítása
10) A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról III.
Bejelentések
A képviselő-testület a napirendek megvitatása után zárt ülésen folytatja munkáját!
- A Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének kérelme
Előadók:
A napirend 1) 3) 4) 5) 7) 8) 9) 10) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
A napirend 2) témájának előadója: Tarkó Gábor elnök
A napirend 6) témáinak előadója: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
Véleményez:
Valamennyi Bizottság: a napirend 7) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 1) 3) 4) 5) 8) 9) 10) témáit
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság: a napirend 2) témáját
Mezőhegyes, 2022. június 23.
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. június 28. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2022. június 29.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Tetőfedő cserépléc értékesítése – 2 kérelem
A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
 Települési támogatás iránti kérelmek
Mezőhegyes, 2022. június 23.
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. június 28. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2022. június 29.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
Mezőhegyes, 2022. június 23.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15/2022.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
48/2022. (III. 17.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a VP6-7.2.1.1-21 számú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében a Mezőhegyes 52.
majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati tulajdonú földutak útfelújítási
pályázata támogatói okiratának módosítását kezdeményezte a kivitelezési költségek
ismeretében a megvalósítási határidő és a szükséges saját forrás mértéke miatt. A testület a
Fischer Trade 2011 Kft. bruttó 41.080.817-Ft-os kivitelezési ajánlatát fogadta el, 2022. május
31-i kivitelezési határidővel, 6 év garanciavállalás mellett. Felhatalmazott a támogató okirat
módosításával, továbbá a vállalkozási szerződés megkötésével kapcsolatos feladatok
ellátására.
Határozat végrehajtása: A Fischer Trade 2011 Kft-vel a szállítási szerződést 2022. március
18. napján aláírtam. A kivitelező az útfelújítást elvégezte.
67/2022. (III.30.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a
gyermekorvosi rendelő informatikai eszközbeszerzéséhez hozzájárul 705.298,-Ft értékben, és
felkért az eszközök beszerzésére.
Határozat végrehajtása: dr. Rácz Zsolt háziorvos kérésének megfelelően asztali számítógép,
monitor, multifunkciós nyomtató, billentyűzet és egér beszerzése megtörtént.
76/2022. (V.4.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul Isaszegi
Máté határozott idejű köztisztviselői kinevezéséhez, pénzügyi ügyintézői munkakörbe
(Kecskés-Molnár Nikolett Vivien helyettesítésére) a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatalnál,
2022. május 6.-ától 2023. december 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben, 3 hónap
próbaidő kikötése, bruttó 260.000,-Ft/hó illetmény (garantált bérminimum) plusz 30.528-Ft
középfokú nyelvvizsgapótlék, azaz összesen bruttó 290.528,-Ft illetmény mellett.
Határozat végrehajtása: A KIRA illetményszámfejtő rendszerben a kinevezés megtörtént.
88/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz,
hogy a Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Intézménynél
vagyonüzemeltetési kormányzati funkcióra, ügyviteli dolgozó munkakörben 2022. június 1.étől kezdődően Forgács Sándorné kerüljön kinevezésre közalkalmazotti jogviszonyba, bruttó
260.000,-Ft illetmény (a próbaidő letelte után 267.800,-Ft) mellett.
Határozat végrehajtása: A KIRA illetményszámfejtő rendszerben a kinevezés megtörtént.
Mezőhegyes, 2022. június 22.
Pap István Tibor
polgármester

Külön csatolva érhető el a beszámoló melléklete!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. 5820
15-1/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkaterve
Tisztelt Képviselő-testület!
A munkaterv egy része kötelező témákból áll, melyek megtárgyalása időponthoz
kötött, illetve jogszabályi előírásokon alapul, egy része pedig néhány már ismert ügy
továbbvitele.
A munkaterv összeállításához megkerestük Mezőhegyes város képviselőit és az
önkormányzat intézményvezetőit, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, valamint a helyi civil
szervezeteket. Munkatervi témára javaslat nem érkezett.
Nem munkatervre vonatkozó javaslat érkezett Kövesdi Sándorné-tól, melyet
tartalmában ismertetek: Nagyon sokat gondolkodott minden féléről, szerinte közösen
fogjanak össze a képviselők, a polgármester, az alpolgármesterek és járják be a várost és a
majorokat, mert ott is fizetik az adót, és nincsenek megelégedve a hozzáállással. Hol az utak,
a vízhiány, a lakatlan épületek, a gaz, a szemét a gond, és még sok minden más. Tudja hogy
ez idő, de ha esetleg kamerával felvennék a látottakat, utána ki tudnák értékelni, esetleg
kiadják a feladatot, hogy ki csinálja meg, és később utána lehet nézni, hogy ki hogy tesz
eleget a munkájának.
Javaslom a Képviselő-testületnek, a 2022. II. félévi munkatervét vitassa meg, és az
alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
___/2022. (VI.29.) Kt. sz. határozat
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. II. félévi munkaterve
A Képviselő-testület üléseinek kezdő időpontja 14 óra. A Képviselő-testület a 2022. II. félévi
munkatervét az alábbiakban fogadja el:
2022. szeptember 28. szerda
1) Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előadó: Tóth Péter, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőkovácsházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tűzoltóparancsnoka
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
Előadó: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
5

Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Tájékoztató a Mezőhegyesi Sportegyesület 2021. évben végzett munkájáról
Előadó: Uj Zoltán, az egyesület elnöke
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2022. október 26. szerda
1) Az Alföldvíz Zrt. beszámolója 2021.-2022. évi tevékenységéről, az átalakulás
folyamatairól és az új szennyvíztelep működésének tapasztalatairól
Előadó: Szeverényi György vezérigazgató
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2) A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkanélküliség alakulásáról, az átképzések
lehetőségéről, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáról
Előadó: Tóth Zsolt, a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályának vezetője
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Tájékoztató a START Munkaprogram jelenlegi állásáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) A Magyar Államvasutak Zrt. mezőhegyesi vasútállomásának tájékoztatója az aktuális
helyzetéről, fejlesztésekről, együttműködési lehetőségekről és elképzelésekről
Előadó: Dancsi György, a Mezőhegyesi Vasútállomás állomásfőnöke
Véleményezi: Valamennyi Bizottság
5) Az önkormányzat védőnőinek tájékoztatása 2022. évi tevékenységükről
Előadók: Kocsárdiné Járási Erika és Bálint Bettina védőnők
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
2022. november 30. szerda
1) A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium beszámolója 2021.-2022. évi
tevékenységéről, jövőbeni együttműködési és fejlesztési elképzeléseikről
Előadó: Tarkó Gábor igazgató
Véleményezi: Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottság
2) A Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
Mezőkovácsházi Kirendeltségének tájékoztatója Mezőhegyes város lakosságának
egészségügyi állapotáról és az orvosi ellátásról
Előadó: Lustyikné dr. Papp Anikó járási hivatalvezető
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Tájékoztató a 2022. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Valamennyi bizottság
4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (I.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Mezőhegyes Város Jegyzőjének beszámolója a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről (A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3)
bekezdésének f) pontja alapján)
Előadó: Szentmihályi Ferenc, jegyző
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
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2022. december 14. szerda
1) Tájékoztató a tanyagondnoki szolgálat működéséről, annak tapasztalatairól
Hanczik Tibor, Boros István és Csete András (helyettes) tanyagondnokok beszámolója
Előadói: Pap István Tibor polgármester és Hanczik Tibor, Boros István, Csete András
tanyagondnokok
Véleményezi: Valamennyi bizottság
2) Beszámoló Mezőhegyes város környezeti állapotáról 2022. év
Előadó: Pap István Tibor, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
3) Mezőhegyes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Pap István Tibor polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
4) A Képviselő-testület 2023. I. félévi munkaterve
Előadó: Pap István Tibor, polgármester
Véleményezi: Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
5) Az önkormányzati főépítész tájékoztatása 2022. évi tevékenységéről, a város rendezési
tervének hatályosulásáról
Előadó: Katona András városi főépítész
Véleményezi: Valamennyi bizottság
Mezőhegyes, 2022. június 15.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Véleményezi:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pü, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség
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15-2/2022.
Tájékoztató Mezőhegyes Város Települési Értéktár Bizottsága jelenlegi helyzetéről

Az anyag szóban kerül előterjesztésre a testületi ülésen!
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15-3/2022.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2022. (___.___.) önkormányzati rendelete
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés
a) pontja és (2) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1. § (6) bekezdésében és 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII
törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembe vételével, illetve azzal
összhangban a következőket rendeli el:
1. §
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet 2022. július 5-én lép hatályba.
Mezőhegyes, 2022. június hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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1. melléklet
Képfelvevők helye és a képfelvevőkkel megfigyelt közterületek felsorolása

1. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal épülete – Kozma F. u. 22.
- Megfigyelt terület: Vasúti átjáró - Kozma Ferenc utca
2. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal épülete – Kozma F. u. 22.
- Megfigyelt terület: Kozma Ferenc utca – Hild J. utca kereszteződése
3. kamera
Telepítési hely: Virág Presszó Épülete – Hild János u. 2/A
- Megfigyelt terület: Mezőhegyes Hild János utcai játszótér
4. kamera
Telepítési hely: József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1. Megfigyelt terület: Béke park – ÁMK előtti tér – REÁL Üzlet felé
5. kamera
Telepítési hely: József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1. Megfigyelt terület: Béke park – ÁMK Játszótér – Templom utca felé
6. kamera
Telepítési hely: József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1. Megfigyelt terület: ÁMK főbejárata előtti tér
7. kamera
Telepítési hely: Battonyai út 5. - Megfigyelt terület: Battonyai út 5. és
környéke – a Mezőhegyes tábla irányába
8. kamera
Telepítési hely: A volt Cukorgyár épületének portája – Hild J. u. 16.
- Megfigyelt terület: Hild János utca – Erdélyi Udvarház épülete
9. kamera
Telepítési hely: Városi Köztemető – 781/1. hrsz. - Megfigyelt terület: Városi
Köztemető parkolója
10. kamera
Telepítési hely: Városi Köztemető – 781/1. hrsz. - Megfigyelt terület: Városi
Köztemető bejárata
11. kamera
Telepítési hely: Virág Presszó Épülete – Hild János u. 2/A
- Megfigyelt terület: Mezőhegyes Hild János utcai játszótér
12. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes Petőfi sétány kandelábere - Megfigyelt terület:
Petőfi sétány – Hild János utcai játszótér
13. kamera
Telepítési hely: József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1. –
Megfigyelt terület: ÁMK Játszótér – Templom utca felé
14. kamera
Telepítési hely: A volt Cukorgyár épületének portája – Hild J. u. 16.
- Megfigyelt terület: Hild János utca – Erdélyi Udvarház épülete melletti
közterület – Csokonai utca irányába
15. kamera
Telepítési hely: József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1. –
Megfigyelt terület: Diákotthon épülete melletti árusító pavilonok
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16. kamera
Telepítési hely: József Attila ÁMK épülete – Mezőhegyes, Béke park 1. Megfigyelt terület: Béke park – ÁMK előtti tér – ÁMK bejárat és pénzfelvevő
automata - REÁL Üzlet felé
17. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyesi CBA Üzlet – Posta u. 1.- Megfigyelt terület:
Mezőhegyesi Vasútállomás és környéke
18. kamera
Telepítési hely: Diákotthon épülete melletti akadálymentes mosdó –
Mezőhegyes, Béke park 1. - Megfigyelt terület: ÁMK játszótér – Diákotthontól
az ÁMK felé
19. kamera
Telepítési hely: Diákotthon épülete melletti akadálymentes mosdó –
Mezőhegyes, Béke park 1. - Megfigyelt terület: ÁMK játszótér – Diákotthontól
a Templom utca felé
20. kamera
Telepítési hely: Volt Határőr Laktanya melletti kandeláber – Mezőhegyes,
Május 1. tér - Megfigyelt terület: a laktanya melletti közterület és földút
21. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes Deák F. utca és Vasút utca kereszteződése
(kandeláber)
- Megfigyelt terület: a kereszteződés és közvetlen környéke
22. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes II. József körút (kandeláber)
Megfigyelt terület: II. József krt. és Vasút utca kereszteződése
23. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes Kozma Ferenc utcai Traffik melletti kandeláber
Megfigyelt terület: A Traffik előtti kereszteződés és hulladéktároló konténerek
24. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes 47. major Buszforduló
Megfigyelt terület: Buszmegálló, a megálló melletti utcabútorok és a megálló
előtti közterület
25. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes 47. major Buszforduló
Megfigyelt terület: Buszmegálló előtti közterület és körforgalom
26. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes 47. major Buszforduló
Megfigyelt terület: a major főutcája a buszfordulónál (Dél felé)
27. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes 47. major Buszforduló
Megfigyelt terület: a major főutcája a buszfordulónál (Észak felé)
28. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes 47. major Kútház
Megfigyelt terület: a major főutcája (Dél felé)
29. kamera
Telepítési hely: Mezőhegyes 47. major Kútház
Megfigyelt terület: a major főutcája (Észak felé)
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INDOKOLÁS
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 19/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosításához
A Képviselő-testület 2015. novemberében alkotta meg a közterületi térfigyelő rendszerről
szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet 1. számú mellékletében van felsorolva a
képfelvevők (kamerák) helye és az általuk megfigyelt közterületek.
A rendelet megalkotása óta eltelt időben bizonyos kamerákat át kellett helyezni vagy más
irányba kellett átállítani, azok megfelelőbb kihasználtsága, a város fontos közterületeinek jobb
átláthatósága érdekében. emiatt több ízben módosítottuk már a rendeletet.
Emellett a testület a korábbi 12 kamerából álló rendszer bővítése mellett döntött, így 11 új
kamera, összesen 23 darab kamera lett kihelyezve.
Miután a kibővített kamerarendszer elkészült, jelen rendeletmódosítás tartalmazza a régi és új
kamerák telepítési helyét és az általuk megfigyelt területet.
Emellett a jelen rendeletmódosítás már tartalmazza a 47. majorban felszerelt kamerákat is.
Jelen rendeletmódosítás az előbbi változások átvezetésére készült el.
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
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
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a közterület-felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve
bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet
el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt
közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A 11 darab új képfelvevő elhelyezésével remélhetőleg tovább javul a
közlekedési- és közbiztonság, és csökken a rongálások esetszáma – különösen az ÁMK
melletti és Hild János utcai játszótereken. A Mezőhegyes 47. majorban elhelyezett kamerák is
a rongálásokat hivatottak megakadályozni.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési hatása, a képviselőtestület még a tavalyi év során döntött a kamerarendszer bővítéséről, annak az idei
költségvetésre nincs hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
Környezeti hatása: A további kamerák kihelyezésével remélhetőleg javul a hulladék
konténerek melletti területek környezeti állapota is, továbbá azok segítik a közterületeken az
állag – és értékmegóvást is.
A Tervezetnek nincs közvetlen 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 rendelet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi állapothoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás megalkotásának elmaradása nem eredményezne az Önkormányzat által
elkövetett mulasztásos törvénysértést, de szükséges az új képfelvevők feltüntetése érdekében,
ugyanis a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény előírásai is csak akkor
teljesülnek, ha a lakosság tájékoztatást kap arról, hogy pontosan mely helyeken készíthet
róluk felvételeket a városban képfelvevő eszköz.
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15-4/2022.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet később kerül kiküldésre!
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15-5/2022.
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. §
(1) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaterv szerinti nyilvános ülésekről digitális kép- és hanganyag készül, az egyéb
nyilvános ülésekről digitális kép- és hanganyag készülhet a képviselő-testület eseti döntése
alapján.”
(2) A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 30. §-a a következő (4)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képviselő-testület zárt üléséről képanyag nem készülhet.”
2. §
Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
Mezőhegyes, 2022. június hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 64/2022. (III. 30.) Kt. számú határozatában úgy
határozott, hogy 2022. április 1.-jétől élőben közvetíti a munkaterv szerinti testületi üléseket.
Erről a lakosságot is tájékoztatta.
2022. április 27.-én történt meg az első ilyen közvetítés. Azóta kisebb finomhangolások
történtek, és a 2022. május 25.-ei ülés élő közvetítése már vissza is nézhető a város
honlapjáról.
A digitális kép-és hangfelvétel készítésének tényét az ülésekről az SZMSZ-ben is fel kell
tüntetni.
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
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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 szervezeti és működési szabályzatának megalkotása kötelező a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján. Az
SZMSZ módosítása nem kötelező, de szükségszerű, mert a testület 64/2022. (III. 30.) Kt.
számú határozatában úgy határozott, hogy 2022. április 1.-jétől élőben közvetíti a munkaterv
szerinti testületi üléseket. A digitális kép-és hangfelvétel készítésének tényét az ülésekről az
SZMSZ-ben is fel kell tüntetni.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: A testületi ülések témái, az ott született döntések, az ott felvetett
problémák így közvetlenebbül jutnak el a lakossághoz, mint az ülésről készült jegyzőkönyv
formájában. Az ülés így teljes terjedelmében vizuálisan is megtekinthető.
b) Gazdasági hatása: A rendeletnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési hatásai: A rendeletnek nincs számottevő költségvetési kihatása, a felvétel
készítéséhez szükséges kamera és egyéb eszközök már korábban beszerzésre és kiépítésre
kerültek.
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 a módosítás szükséges, a testület 64/2022. (III. 30.)
Kt. számú határozatának - melyben úgy határozott, hogy 2022. április 1.-jétől élőben közvetíti
a munkaterv szerinti testületi üléseket - SZMSZ-beli átvezetése miatt.
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15-6/2022.
A József Attila ÁMK személyi kérelmei

Külön csatolva érhető el az előterjesztés anyaga!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15-7/2022.
ELŐTERJESZTÉS
A Szent György Plébánia könyvkiadásának támogatása
Tisztelt Képviselő-testület!
MPH/53-62/2022. iktatószámon megkeresett Dr. Kasuba Róbert István plébános úr. Azzal
a kéréssel fordult a képviselő-testület felé, hogy a testület lehetősége szerint járuljon hozzá a
Plébánia könyvkiadásához.
Az idei évben szeretnék kiadni a Plébánia történetének Bajnai István atya által megírt
kötetét, melynek költsége 670.000,-Ft.
A plébánia elindítja a kiadás folyamatát, de a teljes összeg előteremtése nagy nehézséget
okozna számukra, így kérik a testület támogatását.
Úgy gondolom, hogy a testület az összeg egy részével, 400.000,-Ft-tal támogathatná a
plébánia kérelmét, tekintettel arra, hogy a könyv mezőhegyesi vonatkozású, valamint a helyi
vallási életről és a helyi egyháztörténelemről szólna.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
tárgyalja meg, és az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2022. (VI.29.) Kt. számú határozat
A Szent György Plébánia könyvkiadásának támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 400.000,-Ft-tal (azaz:
négyszázezer forinttal) támogatja Szent György Plébánia (5820 Mezőhegyes, Kozma F. u.
24.) kérelmét, a Plébánia történetéről szóló, Bajnai István atya által megírt könyv kiadását.
A kiadás fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének adóbevételi többlete.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, dr. Kasuba Róbert István
plébános urat.
Felkéri a Hivatal pénzügyi-gazdálkodási csoportját, hogy készítse elő a kérelmezővel kötendő
támogatási szerződést.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: az értesítésre: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2022. június 21.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Dr. Szabados Éva aljegyző
Valamennyi Bizottság
egyszerű többség

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

15-8/2022.
ELŐTERJESZTÉS
A TOP-Plusz pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
fedezetbiztosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021-2027 uniós ciklusra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Plusz (TOP-Plusz) pályázatok felhívásaiban következetesen szerepelnek olyan uniós és/vagy
hazai jogrendbe átültetett követelmények, amelyek általánosan vagy specifikusan
kapcsolódnak a pályázat tárgyához.
Általános követelmény, hogy készüljön az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060
Rendelet 73. cikkének (2) j) pontja alapján valamennyi legalább ötéves élettartamú
infrastruktúrába irányuló beruházás esetében előírt, ugyanezen jogszabály 2. cikk 42.
pontjában definiált éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat a projekt előkészítési szakaszában
megvalósul külső és belső szakértők alkalmazásával. Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat
eredményeit a projekt végső műszaki tartalmának kialakítása, illetve a projekt keretében
létrehozott infrastruktúra üzemeltetése során lehetőségeihez mérten figyelembe kell majd
vennie az Önkormányzatnak.
Mit jelent az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat?
A szakértőnek meg kell vizsgálnia a projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási
kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználás-változást, a klímavédelmi
törekvésekhez való illeszkedést.
1. A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások vizsgálata
A projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló településnek az önállóan, vagy más
településekkel közösen kidolgozott Fenntartható Energia és Klíma Akciótervében
(SECAP), vagy ennek hiányában a Megyei Klímastratégiában szereplő szempontokkal
folyamatosan keresnie kell a kapcsolódási lehetőségeket. Mivel városunknak nincs
önálló akcióterve, ezért a megyei klímastratégiára kell támaszkodnunk. A projekt
megvalósításának helyszínén (település, megye) az éghajlatváltozás alábbi
következményei jelentkezhetnek a legnagyobb valószínűséggel:
- szélsőséges időjárási események, viharok,
- nyári hőhullámok gyakoriságának növekedése.
A megyei klímastratégiában megfogalmazottak szerint a gyakran előforduló
hőhullámok egészségügyi veszélyeztetettsége szempontjából az ország teljes
népessége érintett, bárhol, bárkit sújthatnak a hőhullámok hatásai (a hőhullámok
hatásának súlyossága ugyanakkor eltérő a népesség egyes csoportjai között, a pl. az
idősebb népesség sérülékenysége magasabb). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a
hőhullámok általi veszélyeztetettség valamennyi megye számára releváns
éghajlatváltozási problémakör. Hasonló a helyzet az építményekkel, ahol valamennyi
épített környezeti elem érintett az egyre gyakoribb viharkárok szempontjából, így ez is
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minden megyénkben releváns problémakört képez. A vizsgálatnak javaslatokat kell
tennie a feltárt éghajlatváltozási kihívásokkal szembeni védelemre is.
2. A projekt helyszínén várható energiafelhasználás-változás vizsgálata, várható hatása
az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére
Változik-e a projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények,
létesítmények üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás, ha igen, milyen
irányú ez a változás?
Módosul-e a projekt eredményeképpen a felhasznált energia forrása (pld. megújuló
energia felhasználása, vagy a megújulóenergia-felhasználás bővülése)?
Befolyásolja-e a fejlesztés a megvalósítás helyszínén, illetve tágabb térségében
jelentkező egyéni, közösségi vagy szállítási célú közlekedési igények alakulását
(előidézi-e azok bővülését vagy mérséklését)?
Elősegíti-e a fejlesztés a Nemzeti Energia és Klíma Akciótervben, illetve a
megvalósítás helyszínül szolgáló település Klímastratégiájában, vagy Fenntartható
Energia és Akciótervében, ezek hiányában bármilyen települési tervdokumentumban
kijelölt energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél
teljesülését?
A vizsgálatnak megoldási javaslatokat kell tennie a felmerült kérdésekkel
kapcsolatban.
Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése a pályázatok előkészítési szakaszában
szükségesek szakértő (szakértők) bevonásával annak érdekében, hogy a leszűrt
megállapítások, javaslatok az alapelveknek megfelelően a kivitelezési fázisban már
figyelembevehetők legyenek.
Három pályázatunk esetében a pályázatok benyújtási fázisában az éghajlatváltozási
rezilienciavizsgálatok elvégzésére nem sikerült forrást találni, a teljes pályázati keretet a
kivitelezés egyéb fázisaira különítették el.
Ez a három pályázat az óvodafejlesztés, a bölcsődefelújítás (a kivitelezésre kiírt közbeszerzési
eljárásaink folyamatban vannak) és a turisztikai pályázatunk volt.
Mivel az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok elvégzése a kivitelezés elkezdése előtt –
az előkészítés fázisában – kötelező, azzal a kéréssel fordulunk a Képviselő-testülethez, hogy a
felsorolt három pályázatunk esetén az előzetes szakértői indikatív árajánlat alapján becsült
összesen br.2.500.000-Ft szakértői költséget a vizsgálatok elvégzése érdekében biztosítsa.
A szakértői költségek fedezetéül az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartaléka
szolgál.
Kérem a testülettől az alábbi határozati javaslat határozattá emelését:
Határozati javaslat
…/2022. (VI. 29.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
fedezetbiztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Plusz (TOP-Plusz) pályázatokhoz szükséges éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatok
elvégzéséhez az alábbi pályázatok esetében biztosítja a szükséges pénzügyi fedezetet:
- TOP-Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00017 „Mezőhegyes Ruisz Gyula u. 4. szám alatti
óvodafejlesztés” című pályázat;
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TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00032 „Mezőhegyes Csokonai u. 1. szám alatti
bölcsődefelújítás” című pályázat;
- TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1-2022-00012 „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány
kialakítása” című pályázat.
A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének tartalékából bruttó 2.500.000,-Ft összeg erejéig biztosítja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
-

Mezőhegyes, 2022. június 23.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
15-9/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Közösségi Beavatkozási Terv módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010. azonosítószámú, Mezőhegyes összefog – komplex
program a társadalmi befogadásért elnevezési pályázatunk zárása következik.
A projektet az úgynevezett Közösségi Beavatkozási Terv alapozta meg, melyet a záráshoz
szükséges aktualizálni.
A KBT-t az előterjesztés anyagához mellékeltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztés mellékletét képező Közösségi
Beavatkozási Tervet fogadja el!
Határozati javaslat
__/2022. (VI.29.) Kt. számú határozat
Közösségi Beavatkozási Terv módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00010.
azonosítószámú, Mezőhegyes összefog – komplex program a társadalmi befogadásért
elnevezési pályázathoz kapcsolódó, az előterjesztés mellékletét képező módosított Közösségi
Beavatkozási Tervet elfogadja.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2022. június 20.
Pap István Tibor
polgármester

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

Laurinyeczné Hurguly Éva
pü.csop.vez.
Dr. Szabados Éva aljegyző
Pü, Szoc és Ür Biz.
egyszerű többség

Az előterjesztés melléklete külön csatolva!
Hatalmas mérete miatt a www.mezohegyes.hu honlap főoldalára is feltöltésre
kerül!
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

15-10/2022.
ELŐTERJESZTÉS
A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról III.
Tisztelt Képviselő-testület!
A tavalyi évhez hasonlóan az idei évben is lehetőség nyílt lakossági járdaépítésre, melyben a
magántulajdonú ingatlanok előtti közterületi járdákat a lakók saját munkaerejükkel, de az
önkormányzat által biztosított építőanyagból felújíthatják. Az előző évben, mintegy 610 m2 járda
készült el a járdaépítési akció következtében.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésében bruttó 635.000.- Ft-ot biztosított
járdaépítésre.
 A 62/2022.(III.30.) Kt. számú határozatában három igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán 62
m2 járda épülhet meg június 30.-ig, 216.500.- Ft bekerülési költséggel.
 A 97/2022.(V.25.) Kt. számú határozatában további egy igénylést hagyott jóvá, mely kapcsán
20 m2 járda épülhet meg július 31.-ig, 69.000.- Ft bekerülési költséggel.
Jelen előterjesztés készítéséig további 1 igénylés érkezett be, amely újabb 37 m2 járda
újjáépítését teszi lehetővé, 117.750.- 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
/2022. (VI.29.) Kt. számú határozat
A 2022. évi lakossági járdaépítési akcióhoz biztosított építőanyagokról II.
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a lakossági járdaépítési akció keretében
az alábbi lakosnak biztosít térítésmentesen építőanyagot az ingatlanja előtti közterületi járda
felújításához:
- Krébesz Ferenc, Mezőhegyes, Komlósi út 41. – 10,5 q cement, 7,5 m3 homokos kavics;
A kérelmező az építőanyagot kizárólag járdaépítésre jogosult és köteles felhasználni, és köteles az
elkészült szakaszt legkésőbb 2022.08.31.-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, 2022. június 22.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karancsi Norbert műszaki ügyintéző
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pü. Szoc és Ür. Biz
egyszerű többség
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15-1/Z/2022.
A Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének kérelme

A kérelem és anyaga külön csatolva – csak a megtekintésre jogosultaknak!
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

6-1/PSZÜ/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Tetőfedő cserépléc értékesítése
Tisztelt Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság!
Nagy Alíz, Mezőhegyes, Kiss utca 3. szám alatti lakos, 2022. május 24.-én kérelemmel fordult
hozzánk, melyben kérte, hogy a Mezőhegyes, Posta utcai telephelyen ledeponált, az önkormányzati
tulajdonú épületekről lebontott cseréplécet vásárolna, 30 folyómétert.
Az önkormányzat szakembere a lécek árát korábban 50 Ft/folyóméterben határozta meg,
figyelembe véve a lécek állapotát.
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-ában átruházott
hatáskörök gyakorlója az 1 millió forintot meg nem haladó ingó és ingatlanok vonatkozásában a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság.
A kérelemben szereplő 100 folyóméter cserépléc értéke 1.500,- Ft, ezért azok értékesítése a
Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik.
Kérem a tisztelt Bizottságot, döntsön a kérelemről és az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
HATÁROZATI JAVASLAT
___/2022. (VI.28.) P.SZ.Ü.B. számú határozat
Tetőfedő cserépléc értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága úgy határozott,
hogy a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése alapján, Nagy Alíz, Mezőhegyes, Kiss
utca 3. szám alatti lakos kérelmének megfelelően részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta utcai
telephelyén ledeponált, az önkormányzati tulajdonú épületekről lebontott 30 folyóméter cseréplécet
értékesíti, bruttó 50,-Ft/fm fogyasztói áron, összesen 1.500,-Ft (azaz ezerötszáz forint) összegért.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2022. július 5.
Mezőhegyes, 2022. június 23.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Szükséges szavazat:

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

6-2/PSZÜ/2022.
ELŐTERJESZTÉS
Tetőfedő cserépléc értékesítése
Tisztelt Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság!
Laurinyecz Tamás, Mezőhegyes, Posta u. 34. szám alatti lakos, 2022. június 20.-án kérelemmel
fordult hozzánk, melyben kérte, hogy a Mezőhegyes, Posta utcai telephelyen ledeponált, az
önkormányzati tulajdonú épületekről lebontott cseréplécet vásárolna, 200 folyómétert.
Az önkormányzat szakembere a lécek árát korábban 50 Ft/folyóméterben határozta meg,
figyelembe véve a lécek állapotát.
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése alapján az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-ában átruházott
hatáskörök gyakorlója az 1 millió forintot meg nem haladó ingó és ingatlanok vonatkozásában a
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság.
A kérelemben szereplő 200 folyóméter cserépléc értéke 10.000,- Ft, ezért azok értékesítése a
Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik.
Kérem a tisztelt Bizottságot, döntsön a kérelemről és az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
HATÁROZATI JAVASLAT
___/2022. (VI.28.) P.SZ.Ü.B. számú határozat
Tetőfedő cserépléc értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága úgy határozott,
hogy a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése alapján, Laurinyecz Tamás, Mezőhegyes,
Posta u. 34. szám alatti lakos kérelmének megfelelően részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta
utcai telephelyén ledeponált, az önkormányzati tulajdonú épületekről lebontott 200 folyóméter
cseréplécet értékesíti, bruttó 50,-Ft/fm fogyasztói áron, összesen 10.000,-Ft (azaz tízezer forint)
összegért.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2022. július 5.
Mezőhegyes, 2022. június 23.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
egyszerű többség
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